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EDITAL n••:  089/SMADS/2017 

PROCESS·O SEI N° 6024.2017/0002884-4 
 
 
 

1-DADOS DO SERVIÇO (De acordo com o edital publicado) 

Modalidadle: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS 

E 11 MESES 

1.1.    Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
 

VÍNCULOS-  SCFV 

Modalidade (quando for o caso): CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES 

1.2. Capacidade de atendimento:180 

1.3.    N° tt:>tal de vagas: 180 

1.3.1. Turnos (se for o caso): 2 

1.3.2. de vagas x turnos (se for o caso): 90 

1.3.3.  de vagas x gêneros (se for o caso): 
 

1.5.Distrito(s) possivel(is) para instalaçao do serviço:Grajaú 

1.6. Area dle abrangência do serviço (em distrito(s)):Grajaú 

1.7. Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO 

2-IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

INSTITUIÇ.ÃO MANTENEDORA (MATRIZ) 

2.1.Nome da OSC: INSTITUTO DAS IRM.ÃS de SANTA DOROTÉIA 

2.2. CNPJ:01212674/0001-12 

2.3. Endert ço completo:Rua Sebastião Fernandes Camacho, 387/65, Jd.Eliana 

2.4. CEP:04851-008 

2.5.Telefo1ne(s): (11) 5933-7744/5528-0513 
 

2.6. E-mail: ccsdoroteia@hotmail.com 

2.7. Site: y,ww.ccsdoroteia.com.br 
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2.8.Nome do(a) Presidente da OSC:Marlene Montano Machado 

2.8.1. C!PF:229.937.998-35 

2.8.2. R<G/Orgao Emissor: V3595120 

2.8.3. Eutdereço completo:Rua Sebastião Fernandes Camacho, 387/65, Jd. 

Eliana 

 
2.9.FILIAL: 

 

2.9.1. CENTRO DE CONVIV NCIA "SANTA DOROTÉIA" 

2.9.2. CNPJ: 01212674/0002-01 

2.9.3. End1ereço completo:Ru Julio Gadda,199, Jd. Cipramar 

2.9.4. CEP: 04851-360 

2.9.5.Telefone(s): (11) 5933-7744/5528-0513 

2.9.6.E-mail: ccsdoroteia@hotmail.com 

2.9.7. Site: 
www.ccsdoroteia.com.br 

 
 

2.9.1.CURIRICULO DA ORGANIZAÇÃO 
 

O Centro ele Convivência "Sta. Dorotéia", vinculado ao Instituto das Irmãs deSta. 

Dorotéia, fundado na Itália no ano de 1838 pelo Beato padre Lucas Passi, é um 

projeto des.envolvido desde março de 2001, na região do Grajaú. 

Nos anos de 2001 e 2002 o projeto funcionou no espaço da igreja "N. Sra. 

Aparecida" do Residencial Cocaia, contou com o trabalho de 15 voluntários entre 

monitores  e  merendeiras  e  com  o  apoio do  comércio  local. A  partir de  2003 

mudamos 1para a sede própria localizada hoje na Rua Júlio Gadda, 199 - Jardim 

Cipramar.  No  ano  de  2008  o  Centro  de  Convivência  Sta. Dorotéia  iniciou  a 

parceria  com  o  município  (SMADS)  através do  Convênio, para desenvolver  o 

serviço de Centro para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses. Esta 

parceria possibilitou a continuidade deste projeto para oferecer proteção social a 

criança e adolescente em situação de vulnerabilidade  e risco. por meio do 

desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para 

conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania. mediante o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
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VISÃO: Contribuir para a construção de uma sociedade onde pessoas adultas, 

responsáv1 is e comprometidas, se tomem 'companheiras de viagem"  das novas 

gerações. 

VALORES:   Baseado  no  carisma  evangélico  das  Irmãs  de  Santa  Dorotéia 

originado pela palavra ·Vai e co"ige teu irmao• (Mt. 18,15-18)e considerando a 

pessoa humana como um sujeito bem integrado, o Centro de Convivência Santa 

Dorotéia aponta como valor •a cultura do interesse'pelo outro através do dialogo, 
,. 

da amizade, da corresponsabilidade, da confiança e do compromisso. 
MISSÃO: Tem por objetivo ser uma proposta concreta de acompanhamento e 

orientação para os adolescentes e suas famílias caracterizados por recursos 

econômicos escassos, pouca instrução, problemática familiar e carências afetivas, 

exclusão e frustração, escassa formação e vivência religiosa, falta de orientação, 

de estrutura de educação, lazer,cultura e formação profissional. 

A   estrutura   de   "o  nosso   agir''   prevê   uma   programação   de   atividades 

socioeducativas para melhorar a qualidade de vida e o aprendizado necessário 

para enfrentar o contexto social. 

 
a)  Sint•&se das atividades  desenvolvidas ao longo destes anos: 

 
 

 
Tipo de atlvidadel 

 
Publico 

Capa 
ci- 
dade 

Local  de 
atendimento 

Origem  dos 
recursos 

Acompanhamento  técni 
CRAS 

co  pelo 
 
vas 

Organizaçô es 
Sociais 

Criança e 
adolescente 

54 
 
180 

CRAS  -Capela 
do Socorro SMADS  

 
MADS  e 
a Atividades socioeducati Centro  Sta. 

Dorotéia 
Convenio  S 
Contra parti 

 
Atendimento familiar 

Famllias 
dos 
usuários 

 
160 Centro  Sta. 

Dorotéia 
Convenio  SMADS  e 
Contra partida 

Acompanhamento   de   famllias 
em situações de cmência 

Comunidad 
e 75 Centro  Sta. 

Dorotéia Instituto Sta. Dorotéia 

 
Visitas domiciliares; as famílias 

Famílias 
dos 
usuários 

 
160 

 
Domicílios Centro  Sta.  Dorotéia 

e SMADS 
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Centro  Sta. 

Famflias Dorotéia, 
Atividade Formativa: "Escola de   dos  500/ Comunidades  Instituto das Irmãs de 
Pais   e   Fórum   da   Família",   Eclesiais e   Sta.  Dorotéia  e 
formação para as famílias  usuários    e   600  Sociedades  Associação Lareira comunidade  Amigos  de 

Bairros 
Momentos de Lazer:  Festa de 
aniversario    do    Centro    Sta.  Comunidad    Convenio  SMADS, Dorotéia,  Festa  Junina,  Festa  e  Centro Sta. 
das  Famllias, Festa  dos  anos   multigeracio   3000 Dorotéia Contra partida  e 
60, 70 e 80, Festa a Fantasia e   naI Parceiros 
Espetáculo de Encerramento 

Centro Sta. 
Atividade   de   Artes   Marciais   Adolescente   90  Dorotéia  e   Centro Sta. Dorotéia 
"Kung Fu"  se crianças  Ginásio do 

- era 
Centro Sta. Dorotéia, 

Crianças, Rua Júlio  Gadda   Poder  Publico  (Sec. 
Projeto  Ambiental ' Do   Pó  ao   adolescente   do    Verde),    projeto 
Pólen·  e   e  Imargem, Ass. 

comunidade  Verde   comunidade   Amigos 
de Bairro Jd. Eliana. 

Capacitação  para  profissionais   Funcionário Centro  Sta.   Centro Sta. Dorotéia, 

da Organização s  e   35  Dorotéia  CRAS,  Instituto  Sta. 
Voluntários Dorotéia 

Curso de panificação  Adultos    da   70  Centro  Sta.   Instituto Sta. Dorotéia 
comunidade   Dorotéia 
Mulheres da 

Curso de Corte e Costura  comunidade   60  Centro  Sta.   Instituto Sta.Dorotéia 
e mães dos   Dorotéia 
atendidos 
Crianças   e 
adolescente Centro  Sta. 

Escolinha de Futebol  s a partir de   160  Dorotéia Instituto Sta.Dorotéia 
9    até    16 
anos 

Curso de Informática  Jovens e   50 Centro  Sta.   Instituto Sta.Dorotéia 
adultos    Dorotéia 
Crianças    e  Centro  Sta. Ballet adolescente   90  Dorotéia Instituto Sta. Dorotéia 
s 

Programa de Preparação para   Jovens de  Centro  Sta.  Ação Comunitária do 
o Trabalho  16   até   21   56  Dorotéia  Brasil anos 
Quadra    Poliesoortiva    aberta   Jovens  e   300  Centro  Sta.  Instituto Sta. Dorotéia 
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para  a  comunidade  nos  finais 
de semana 

adultos  Dorotéia  
Acolhida   das    p 
Paroquias nos fina 
Oficina  de  prepar 
mercado de trabal 

storais   das 
is de semana 

Jovens  e 
adultos 500 

 
40 

Centro Sta. 
Dorotéia Instituto Sta. Dorotéia 

ação  para  o 
o 

Adolescente 
s 

Centro Sta. 
Dorotéia Instituto Sta. Dorotéia 
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a 
 
 

h 
 

b)  Parceiros: 
 

O  Centro  de  Convivência  Sta.  Dorotéia  conta  com  o  apoio  dos  seguintes 

parceiros: 

•  Instituto das lrmls de Santa Doroteia na Itália 
 

Promoçlo de  campanhas:  Desde  o  ano  de  2001  foram  promovidas  varias 

campanha:;nas  escolas, paroquias e comunidades para arrecadação de fundos 

para compra do terreno e a construção do espaço físico do Centro Sta. Doroteia. 

Até hoje o recurso para a manutenção provem de iniciativas realizadas por este 

grupo. 
•  Asso:>ciaçlo Lareira 

 
Projeto  coonvivendo e aprendendo desde 2007. Uma das nossas preocupações 

era e continua sendo, a baixa qualidade do ensino público que, na nossa Região, 

atinge a maioria das nossas crianças e adolescentes, prejudicando a possibilidade 

de  se tornar  cidadãos  preparados  para o  mundo  do trabalho. Não  queremos 

desistir do objetivo de promover condições para o sucesso dos adolescentes junto 

à escola. 

A contribuição desta Associação foi muito valiosa para auxiliar os usuários que 

têm mais dificuldades. 

•  Fundaçlo Prada de assistência social -Financiamentos de reformas: 
 

2007 - Financiamento para fechamento das laterais da quadra esportiva. 

2009 - Financiamento para a Pavimentação do estacionamento. 

2010- Financiamento para reforma e melhoria no espaço do CCSD. 

2012 - Financiamento para reforma da sala de atividade físico-educativa. 

2013- Fin;:mciamento para reforma da sala de Informática. 
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2014- Financiamento para reforma sala de Dança 

 

2015. Financiamento para a reforma de todas as calhas da instituição, reforma dos 
portões principais, reforma dos banheiros, manutenção da caixa de agua. 
2016 Financiamento para manutenção da casa do Caseiro, instalação hidráulica, 
fechamento lateral da quadra com lonas, manutenção do telhado e garagem. 

•  ONG "PROGETTO GRAJAÚ": A ONG promove um projeto de intercambio Brasil 
- Itália em Roma cada 2 anos. Este ano financiaram o projeto "Construindo o 
FutUiro" e o Projeto de acompanhamento psicológico para as crianças e famílias. 

•  PIRIELLI Ltda I  Pneus S.A. Esta empresa gostaria realizar o PROJETO DE 
CUHSO TECNICO-PROFISSIONAL. O Projeto está sendo planejado e realizado 
dentro do prazo dos anos 2013 - 2020. O objetivo é a construção de uma 
eso:>la profissionalizante  para  que  os  jovens  possam  desenvolver  as 
próprias  capacidades através de um período de formação técnico- 
profissional de  2  anos. O  curso  será  dirigido  para  jovens  de  15  anos 
eso:>lhidos entre  os   adolescentes  que  participam  do  CCA.  A   Pirelli 
financiaria a construção do edifício da escola, a manutenção da mesma e o 
projeto pedagógico. Pela burocracia da documentação temos muita demora 
em dar passos para realizar esta escola profissionalizante. Esta empresa 
apoia oferecendo para os adolescentes passeios culturais e realizando 
algumas doações de livros e brinquedos. No ano de 2011 a Multi Nacional 
Pire•lli fez também a doação de um Van Ducato Fiat de 15 lugares para 
transporte dos usuários e colaboradores. 

 
c)  Centificaçoes e Reconhecimentos 

 
certific:ações e reconhecimentos numero validade 

CERTIFICADO DE MATRICULA DE 
ORGANIZAÇÃO DE ASSIST NCIA 
SOCIAL (SMADS) 

 
27.188 

 
30/06/2018 

CMDCA 1140/06 02/09/2018 

COMAS 047/2011 indeterminado 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL 51.722/2010 indeterminado 

CORPO DE BOMBEIROS 13227 26/07/2018 

CEBAS 47802 indeterminado 
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3- DESCI IÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

 
 

A instalação para o Centro para Criança e Adolescente está localizada na região 

Sul da  ciclade de  São Paulo, região  da Subprefeitura da  Capela  do Socorro, 

Distrito  do  Grajaú.  Seu território  é delimitado  pelas  represas  Guarapiranga  e 

Billings, pelo rio Jurubatuba, e no extremo Sul faz divisa com outros municípios da 

Grande São Paulo. 

O  territóri() da  Subprefeitura  da  Capela  do  Socorro  é de  134,20  km2         que 

corresponcle o 8,8% do território do município. Cerca de 90% de seu território está 

inserido em área de proteção aos mananciais responsáveis pelo abastecimento de 

30% da população da região metropolitana de São Paulo. 

A lei dos mananciais estabeleceu baixos limites de densidade para a ocupação do 

solo e dificultou o licenciamento de empreendimentos na área, mesmo quando 

adequado  às  normas  legais.  Praticamente  excluídos  do  mercado  imobiliário 

formal, os preços dos terrenos se tornaram extremamente baixos. A depreciação 

do  valor  da  terra,  aliada  a  outros  fatores  como  uma  inadequada  política 

habitacional,   a   baixa   renda   dos   trabalhadores  a   proximidade   de   grande 

concentraç:ão de empregos e as dificuldades de fiscalização, e certa conivência, 

por parte elos órgãos públicos, tiveram como efeito a expans:ão desenfreada dos 

loteamentos clandestinos e de favelas localizada em grande parte ao longo dos 

córregos contribuintes das represas. Estima-se atualmente a existência de cerca 

de 200 bairros irregulares na região e 220 favelas e grande parte delas está 
localizada no distrito de Grajaú. O número de pessoas vivendo em barracos e 

pequenas c::asas de alvenaria, ultrapassa 50 mil. 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 http./twww.orefe1tura sp gov br/cídade/segetanas/reqJOnaJs/capela do  socorro/ 
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Prefeituras Area  Populaçao  Densidade 

Distritos 
Regionais (km•)  (2010)  Demográfica (Hab/km•) 

 
Cidade 

Dutra 

 
29,30  196.360  6.702 

 

Capela do Grajaú 92 00 360 787 3 922 
Socorro     
 Socorro 12.90 37.783 2.929 

 TOTAL 134,20 594.930 4.433 

 
DISTRITO DO GRAJAÚ. 

 

 
Area  92 km' 

 
População (1' )500.787 

hab. (2010) 

 
Densidade 3.922 hablha 

 
Renda média R$2.500,00 

 
IDH  O.754- médio (90') 

Subprefeitura  Capela do Socorro 

RegUlo  Sul 

Administrativa 
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Grajaú   é   um distrito do município de São   Paulo,   localizado   na   Zona   Sul, 

administracjo  pela subprefeitura   da   Capela   do   Socorro,   dentro   da   região 

administrativa   da Zona   Sul   de   São   Paulo.  Seus  limites   são  os   distritos 

de Pedreira, Cidade   Dutra, Parelheiros e   o   município   de São   Bernardo   do 

Campo e Diadema. Atualmente possui uma população de aproximadamente 445 

mil habitantes com  uma área territorial de 92 km 2 sendo o mais  populoso da 

capital2  com 93 bairros aproximadamente. Além de ser o distrito mais populoso, é                        ' . 
também o que possui o maior número de pessoas vivendo em favelas: 59.306 

pessoas.  Dos  200 núcleos  de  favelas existentes na Capela  do Socorro,   130 

favelas estão  situadas no distrito Grajaú, com aproximadamente 80% do território 

composto por construções irregulares. 

Considerando   o   entorno  dessas   submoradias,  a  precariedade  também  se 

manifesta na escassez da oferta de serviços públicos, com falta de equipamentos 

de saúde, 'educação, cultura, lazer e transportes. 3A população favelada também é 
mais  vulm rável a  diversas  formas de  violência  e  desrespeito  ao principio  da 
dignidade humana. Não raramente, as favelas paulistanas concentram elevadas 

taxas de h1:>micidio e diversos outros crimes, além de atividades relacionadas com 

o tráfico dE!drogas.   Desconhecemos dados numéricos sobre o avanço de drogas 

ilícitas, mas identificamos com facilidade sua influência destruidora na vida dos 

jovens e das famílias que acabam vendo nas drogas a única saída para uma vida 

de miséria e sem horizonte. 

A maior parte das famílias que moram no distrito Grajaú são famílias migrantes, 

com prole numerosa e de baixa renda. Há uma porcentagem muito elevada de 

desemprefiO, há um número elevado de lares onde a mãe é arrimo de família. As 
 
 

2 https://pt.Wikipedia.orglwikUGraja%C3%BA_(distrito_de_S0 C3%A3o_Paulo)#cne_note-1 

 
1i ",...,. • '• Sampaio, Macia Ruth Amaralde & Pereira, Paulo Casar Xavier. cHabitação em SAo 
Paulo•. Estuclos Avançados- Base Scieol . Consultado em 9 de janecro de 2011 
Tercitónos demarcados    favul ·e ondomincos•. São  Paulo  450  anos. Consultado   em 5  de 

janecro de 2011 
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casas são de alvenaria, as ruas principais de asfalto. Os meios de transporte são 

ônibus e lotação. 

No ano de· 2016, Grajaú ficou na lista dos piores distritos de São Paulo, ocupando 

a 7° posi io de pior IDH da cidade.4 

De acordo com o fndice de Vulnerabilidade Social Paulista (IPVS) a região 

apresenta os  índices 5 (alta vulnerabilidade)  e 6  (altíssima vulnerabilidade), e 

ainda, segundo  dados da SAS, quase 70%  do distrito é composto por setores 

censitárias de alta privação. 

Considerando que os equipamentos públicos de esporte e lazer são insuficientes 

na região onde a grande maioria da população é composta por crianças, 

adolescentes e jovens de até 29 anos com um percentual de 59,63%, índice que 

supera a média do município, é evidente a urgência da implementação de 

programas  de  inclusão  e  participação, por  meio  de  principalmente, educação 

complementar, atividades esportivas e recreativas, capacitação técnica e geração 

de trabalho e renda. 

Crianças E! adolescentes fora da escola e sem alternativas de cultura, lazer e/ou 

educação  ficam muito tempo em casa ou passam  o dia nas ruas  (sendo mais 

expostos a situações de agressão e/ou de envolvimento em atos infracionais). 

Por estes motivos, o Centro de Convivência Santa Doroteia,  promove um projeto 
educativo para crianças e adolescentes fazendo com que eles sejam artífices de 
seu próprio desenvolvimento, para que se tomem homens e mulheres: 

 
-  Aut(J•nomos - capazes de tomar decisões e de serem senhores de sua vida 
pessoal e social,como indivíduos e membros da sociedade; 
- Solialários - capazes de se interessar pelos  demais e compartilhar suas 
inquietações; 
-  Responsáveis  - capazes  de  assumir  responsabilidade  por  seus  atos, 
cumprir as obrigações assumidas e levar a bom termo as tarefas iniciadas; 
-Comprometidos- capazes de afirmar-se em defesa de seus valores e de 
agir em consequência, favorecendo, assim, a plena realização de seu potencial 
como pessoas e como membros da sociedade.5 

 
4  («!DH: Os :20 melhores e os 20 piores dtstritos de São Paulo•. Estad§o. Consultado em 1 de 
maio de 201'7) 
'Projeto de or!ta formativa d o Centro de Convivêncta Santa Dorotét&, 2017 
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4- DESCI IÇÂO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

4.1 Metas ;a serem atingidas e parametros. 
 
 

Provisões  institucionais,  físicas  e 
materiais: METAS 

Parâmetros   para   aferição    de   seu 

cumprimento 

Alimentação/lanche: 
 

A alimentação e lanche oferecido para as 

crianças e adolescentes  será de acordo 

com o cardápio elaborado por uma 

nutricionist;3. 

-Elaboração de cardápio 

- Oferecer, café da manhã, almoço e 

lanche 

-Monitoramento e relatório  da 

nutricionista 
-Sala para:  recepção e acolhida, 

atendimento individualizado/família, 

atividades coletivas e comunitárias. 

-Iluminação e ventilação 
 

-Instalações sanitárias adequadas 

-Planejamento econômico para a 

manutenção. 

-Execução da realização da manutenção 
 

anual. 

Copa, Cozinha, despesa e refeitório: 

Garantir serviço de qualidade oferecendo 

ao nosso público ambientes de alimentação 

sempre limpo, organizado com 

equipamentos e utensílios adequados. 

-Realização de inventário semestral e 

reposição dos utensílios e equipamentos 

que foram quebrados 

-Manutenção dos equipamentos quando 

for necessário. 

Garantir a limpeza e conservação do 

espaço e acessibilidade em todos os 

ambientes 

Organização dos trabalhos da equipe de 

apoio. 

-Computador com configuração que 

comporte sistemas de dados e provedores 

de internet de banda larga e mobiliários 

compatívei:s com o atendimento proposto. 

-Conservar em funcionamento os 

computadores da instituição e cuidar os 

Realização de inventario semestrale 

manutenção dos equipamentos quando 

for necessário. 
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mobiliários;  
Garantir e providenciar o material 

socioeducativo:pedagógico, cultural e 

esportivo. 

Artigos pedagógicos, lúdicos, culturais, 
 

esportivos, vídeos. 

-Planejamento econômico 

-Planejamento mensal das atividades. 

Banco de dados dos beneficiários PTR e 

BPC; banc:o de dados dos usuários e da 

rede dos serviços do território. 

-Relatório mensal com os dados 

requeridos 

-DEMES 

- Caderno de anotações 
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Trabalho !SOcial:METAS Parâmetros  para   aferição  de   seu 
cumprimento 

-Acolhida e escuta 
Realização  de  entrevistas  e  visitas 
domiciliare s 
-Atendimento   individual   e   familiar   para 
elaboração do estudo social 
- Realizar visitas a todos os atendidos do 
Centro de convivência Santa Doroteia 

-DEMES 

-Caderno de anotações 

- Lista de presença da  participação das 

famílias nas reuniões 

-SISC 

Elaboração  do Plano  de Desenvolvimento 
do Usuário - PDU (NCI/SASF) e Familiar - 
PDF 

Plano de elaboração 

-Apropriação das  famílias dos recursos  do 
território 
-Conhecer  as necessidades  das famílias e 

realizar os devidos encaminhamentos 

-Encaminhamento  de famílias e indivíduos 
aos  projjetos, programas,  benefícios, 
serviços d;a rede. 
-Orientaçi3o  e  encaminhamentos  à   rede 

socioassistencial  e  demais  políticas 
públicas 
-Realizaçã1o da escola de pais uma vez por 

mês. 

- Colocar avisos e cartaz de divulgação com 

Ficha    de    cadastro    da    criança  e 

adolescente 

- Documentação dos encaminhamentos 

- Elaboração de relatórios e 
manutenção de prontuários 
- Caderno de notas 

- Planejamento e calendário dos eventos 

e escola de pais. 
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todas    as    informações    necessárias    de 

acordo as necessidades. 
 
-ldentificaç;ão   de    pessoas    e    famílias 
elegíveis para inclusão nos PTR e BPC 
-Orientaçã.o para acesso a documentação 
- Disseminação  e  mobilização  de 
informaçõES sobre os direitos de cidadania 
- Articulação   e  trabalho   com  as   redes 
sociais qwexistem no Bairro 
-Acompanhamento  e  desenvolvimento  do 
convívio familiar e comunitário 

 

-Articulaçã1o com CRAS de referência 
-Participar das reuniões segundo calendário 
e quando convocados 

-Trabalho em equipe 

-Dialogo aberto e sincero com a gestora 

do serviço. 

 
Trabalho .Socioeducativo:Metas 

 
 

-Realizaçã10 de  atividades   em  grupo  de 
convivência familiar e comunitária 
- Realização de grupos para fortalecimento 
de laços dle pertencimento e construção de 
projetos pE ssoais, sociais e coletivos 

Parâmetros   para   aferição    de   seu 
cumprimento 

-Planificação e avaliação mensale 

semestral das atividades 

socioeducativas 

-Desenvolvimentos  de  ações 
convivência grupal 

de   - Cronograma de atividades 

- Relatórios gerenciais mensais 
 

-Palestras, oficinas, reuniões 
socioeducativas, atividades comunitárias. 

 
-Mediação de conflitos por meio de diálogo, 
compartilhando outros modos de pensar e 
agir. 
-Desenvolvimento de ações e experiências 
que possibilitem o desenvolvimento  de 
potencialiclades e a ampliação do  universo 
informacional e cultural 
-Apropriação das famílias, adolescentes e 
idosos dos recursos do território. 
-Desenvolvimento de ações e vivências 
pautadas  pelo respeito a  si próprio e aos 
outros, fundamentadas em princípios éticos 
de justiça •e cidadania 

 
 
 
- Atividades de exploração do bairro 
 

- visitas a museus de São Paulo 

-Visitar e conhecer os lugares culturais 

no bairro e apresentar relatórios da 

mesma. 

- execução de projetos de meio ambiente 
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-Produção  de  informação/comunicação 
sobre defesa de direitos 

- exposição de amostras de artes, dança, 

musica  nos  eventos  da  instituição     e 

outros espaços culturais. 

-Experiências no processo de formação e 
intercâmbi1:>s com    grupos    de    outras 
localidades 
- lntercambio culturalentre Brasil e Itália 

- Apresentar uma pesquisa dos lugares e 

países conhecidos. 

Aquisição de usuários: Metas  Parametros   para   aferição   de   seu  .. 
cumprimento 

Ter 
 

acesso    a   ambiente    acolhedor    e 
 

-Planejamento econômico para a 
espaços   reservados   a   manutenção   da 
privacidade do usuário manutenção. 

-Execução da realização da manutenção 

anual. 
- --- 

-Vivenciar   experiências   que   contribuam 
para o fortalecimento de vínculos familiares 

Favorecer  o desenvolvimento  de 

e comunitá1rios; atividades  intergeracionais, propiciando 
-Ampliar a capacidade protetiva da família e   trocas   de   experiências   e   vivências, 
a superaç io de suas dificuldades; 
-Desenvolver   habilidades,  capacidades  e fortalecendo o respeito, a solidariedade e 

potencialidades das famflias;  os vínculos familiares e comunitários; 
 

Ter    acesso    à    rede    socioassistenciaI,   Fichas de cadastro 
programas  de transferência de renda e  a   Trabalho com a rede socioasistencial serviços de outras políticas públicas; 

 
-Ter acesso a documentação pessoal; Disponibilizar informações sobre direitos 
-Reconhecer seus direitos como cidadão  e participação, oportunizando o exercício 
-Receber érções pautadas pelo respeito a si 
próprio  e  aos  outros, fundamentadas em   de cidadania; 
princípios éticos de justiça e cidadania 
Inserção e Permanência na Rede de Ensino   Estimular a reinserção e permanência da 

criança e adolescente no sistema 

educacional; 

- Solicitar comprovante de inscrição  da 

escola. 

-Ter experiências que possibilitem lidar com   Assegurar espaço para convívio grupal, 
potencialidades  e  limites,    de  forma 
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construtiva; 
-Ter oportunidade de avaliar as atenções 
recebidas, expressar opiniões e 
reivindicações 

comunitário e social, e o desenvolvimento 

de relações de solidariedade e respeito 

mútuo; 

Participa io em projetos sociais, esportivos 
e culturais; 

Promover   acesso   aos    serviços   das 

demais políticas públicas, em especial 

serviços com vistas ao desenvolvimento 

de novas habilidades. 

Ter experi•ências no processo de formação 
e intercâmbios com grupos de outras 
localidades; 

Incentivar  a  participação  na  vida 

cotidiana do território desenvolvendo 

competências para a compreensão crítica 

da realidade social e o mundo 

contemporâneo; 

Ter   acesso   à  alimentação   em   padrões 
nutricionais   adequados   e   adaptados   às 
necessidades específicas 

Elaboração de cardápio 

-Monitoramento e  relatório  da 
nutricionista 

Ser aco!hl  ido  em  suas  demandas, 
interesses, necessidades ,possibilidades. 

Prevenir a institucionalização e a 

segregação de crianças e adolescentes, 

especialmente aquelas com deficiência, 

assegurando convivência familiar e 

comunitária de educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer existentes no território; 

Ter acesso a atividades de lazer, esporte e 
manifestações   artísticas   e   culturais    do 
território e da cidade; 

Possibilitar experiências e manifestações 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 

Ter  espaç;o   com   padrões  de  qualidade 
quanto  a: higiene,  acessibilidade, 
habitabilidade,  salubridade,  segurança   e 
conforto. 

Planejamento econômico para a 

manutenção. 

-Execução  da realização da manutenção 

anual. 
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eAvaItaçl o e Pa âmteros 

Nome do indicador Formula Parametro 
Taxa de Ocupaçao no mês (Número de pessoas que 

participaram de atividades e/ou 
passaram por atendimento 
técnico I capacidade 
conveniada) X 100 

Maior ou 
igual a 90% 

Frequência média dos indivíduos 
nas atividades por período de 
referência 

(soma das pessoas que 
participaram de atividades por 
turno I soma das atividades no 
serviço por turno) 

Maior ou 
igual a 90% 

Percentual de Pessoas que 
participaram de atividades sobre 
o total de pessoas cadastradas 

(Número de pessoas que 
participaram de atividades/ 
Número de pessoas 
cadastradas) x 100 

Maior ou 
igual a 75% 

   
Percentual de Pessoas com NIS 
- Número ldentificaçao Social- 
em relaçaCI ao total de pessoas 
atendidas 

(Número de pessoas com NIS I 
Número de pessoas atendidas) 
X 100 

Maior ou 
igual a 90% 

   
Percentual de Desligados por 
desistência, desinteresse, 
abandono •Ou excesso de faltas 
sobre o total de pessoas 
atendidas 

(Número de pessoas que 
participaram de atividades I 
Número de pessoas atendidas) 
X 100 

Menor do 
que5% 

Percentual de pessoas atendidas 
que caracterizam-se como 
público prioritário no mês de 
referência 

(pessoas atendidas com 
características(s) de público 
prioritário I total de pessoas 
atendidas} X 100 

Maior ou 
igual a 50% 

Percentual de trabalho com 
famflias realizado 

(famílias participantes de 
atividades I total de famílias) X 
100 

Maior ou 
igual a 80% 

 
5- FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

Para cumprir com as metas estabelecidas o Centro de Convivência Santa Doroteia 

utilizará como instrumental   o GRAS e também se utilizará os instrumentais que 

estão apontados nesta minuta no item 6.5 e 6.6 
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5.1 Ativida1des com usuários: 
Tipo de Atividade    Informações  Relação com   Relação   com    RESULTADO 

da Atividade  as ofertas do   as  ofertas do   s 
trabalho  trabalho ESPERADO 
social  socioeducalivo 

 
INFORMATICA  Historia do   Inclusão Esta  área   Adquirir 

Windows e   digital  e   prevê oficinas   habilidades 
pacotes   de   preparação   de    interesse   no    uso    do 
Windows,   para   dos  computador e 
Paint, Word.   ingressar   no   adolescentes  conhecer 
Textos ludicos   mercado   de   para  pacotes 
Sites trabalho. estimular  a   básicos  da 
educativos  criatividade,   informática. 

concentração. 
através da 
informática. 

DANÇA  Dança  Acesso  a   Esta  área   o  resultado 
Moderna  arte e cultura    prevê oficinas   esperado  é 
Dança Afro  voltadas a   que  o 
Dança  trabalhar  a   adolescente 
Clássica  cinesfera,    a   se sinta parte 
(com noções  relação com o   de  um  grupo 
teoricas  e  outro, onde  todos 
práticas)   expressão  possam 

corporal  e   desenvolver 
coreografias   novas 
que  habilidades. 
promovam   a 
auto estima e 
o 
condicioname 
nto físico. 

EDUCAÇAO   Coordenação   Integração    Esta  área   Melhorar  a 
FISICA   motora   social   e   prevê   disciplina, o 

Esportes  saúde  atividades   desenvolvime 
Jogos  pré-   prazerosas  nto   físico   e 
desportivos: que   mental,  a 
Voleibol,    possibilitam  o   integração    e 
Futebol,   desenvolvime    o trabalho em 
Handebol,   nto   físico   e   equipe, 
Basquetebol, mental,     a   capacidade 
Atletismo.  vivência  em   de  cuidar  do 
Brincadeiras  grupo,     a   próprio  corpo 
típicas,   jQg_os  solidariedade,   e  ar 29r 
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 colaborativos 
alimentação 
saudável, 
higiene, 
colaboração. 

 o  respeito,  a 
aceitação   de 
regras  e 
limites, 
adquirindo 
hábitos 
saudáveis. 

hábitos 
saudáveis. 

APRENDENDO 
A APRENDER 

Tratará de 
temas da 
Família; 
Amizade; 
Saúde; 
Música;Arte;P 
oesia; 
Identidade; 
Comunicação 
Jogos 
cooperativos 
que 
correspondam 
ao dia-a-dia da 
criança e do 
adolescente 
como também 
possibilitará a 
ampliação de 
seu 
conhecimento 
e visão crítica 
de sua 
realidade. 

Promover    a 
inclusão 
social, 
reconhecer- 
se  como 
cidadão 
atraves   de; 
debates, 
leituras    de 
textos, 
filmes, 
dinâmicas. 

Esta  área 
prevê 
fundamental 
mente 
estimular    a 
pesquisa,   o 
desenvolvime 
nto  do 
raciocínio,    a 
atenção/cone 
entração e as 
diversas 
formas  de 
linguagem 
oral,  digital  e 
escrita. 

.participação; 

Envolvimento 
e 
compromisso 
com  as 
atividades 

 .  Trazer propostas; 
 
ideias  e 
sugestões 
que 
enriqueçam a 
atividade; 
• Ampliar  o 
conhecimento 
com os 
colegas de 
sala. 
Melhor 
qualidade   de 
vida 
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. Boa 
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LEITURA • As atividades 
a serem 
realizadas no 
dia da leitura 
terão  como 
foco despertar 
nas crianças o 
interesse para 
ler a partir de 
estratégias 
que   envolvam 
a  ludicidade. 
• Temas  a 
serem 
trabalhados: 
amizade, 
família, 
profissões, 
culturas 
diversas, 
saúde, 
folclore, contos 
de fadas etc. 

Promover    o 
acesso  à 
leitura e tudo 
que   envolve 
os  meios  de 
comunicação 
proporcionan 
do a inserção 
da  criança  e 
adolescente 
no  seu  meio 
social,    para 
que  exerça 
sua 
cidadania. 

Esta  área 
prevê 
espaços  e 
momentos 

 
• Despertar 
maior 
interesse pela 

para  o   leitura; 
exercício    da   • Desenvolver 
leitura   e   do   a autonomia 
prazer  de   para ler. 
aprender, 
estímulo  à 
cooperação, 
a  valorização 
e  a 
socialização 
do   saber   e 
ampliação  do 
universo 
cultural. 

ARTESAN.ATO História e 

organização 

do trabalho 

artesanal; 

varias 

modalidades 

de artesanato; 

-Criação de 

objetos 

artesanais 

com material 

reciclável e 

retalhos de 

tecidos 

- Participação 

Ajudar a 

desenvolver 

Esta área  Capacidade 

prevê  de produzir e 

a  atividades  transformar 

organização  que   em arte 

pessoale a  favorecem o  objetos que 

reutilização  despertar da   poderiam ser 

de objetos  criatividade, a   descartados 

dando a eles    ampliação do 

outras  repertório 

finalidades   cultural, a 

artesanais   expressão de 

para serem   sentimentos, 

oferecidos   das emoções 

em diferentes   em diferentes 

ocasiões   linguagens 
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 nos eventos 

artesanais 
 artisticas e 

criativas. 
 

SAUDE  E 

EDUCAÇÃ.O 

SEXUAL 

Sexualidade e 
genitalidade 
Partes do 
corpo humano 
Ansiedade e 
curiosidades. 
Nosso corpo e 
a mídia 
Conhecendo 
meu corpo: 
Aparatos 
reprodutores, 
Dicas para 
uma boa 
higiene 
pessoal e 
cuidado com a 
pele. 

Ajudar a 
desenvolver 
o sentido 
crítico em 
relação a 
tudo o que o 
contexto 
sociocultural 
oferece 
através da 
mídia e auto 
estima. 

Esta área 
prevê 
oficinas, 
debates e 
dinâmicas 
que 
favorecem o 
conhecimento 
do proprio 
corpo, a 
capacidade 
de refletir, e 
de ter 
autocontrole 
e de se 
valorizar. 

Capacidade 
de se 
valorizar 
pelas suas 
capacidades, 
de refletir, de 
ser críticos e 
de se 
desenvolver 
com 
liberdade na 
sociedade 

PROJETO 

CONSTRUIINDO 

UM FUTUHO 

Trabalhar as 
expectativa de 
futuro dos 
adolescentes 
para prepara- 
los para o 
mercado de 
trabalho e 
indentificação 
dos seus 
talentos. 

Acesso a 
informações 
de 
desenvolvim 
ento 
profissional 
em 
preparação o 
mercado de 
trabalho. 

Preve oficinas 
de encontro 
um vez por 
semana 
possibilitando 
e ampliando 
seu auto 
conhecimento 
, auto estima 
e 
criatividades 
e ampliação 
de senso 
critico 
positivo. 

Aumeto da 
capacidade 
de escolha, 
senso critico 
e objetivos 
vocacionais. 
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ARTES  O que é Arte,  Acesso à  Esta área  Despertar no 

PLÁSTICAS  Comunicação,    cultura (arte)  prevê oficinas   aluno 
histeria da  e  autonomia    que  oportunidade 
arte, Origem e    para  possibilitam à    de 
histeria do  desenvolver criança e ao  manifestaçõe 
grafite,  a    adolescente a   s artísticas, 
técnicas e   criatividade;    ampliação do    por meio de 
aplicações.  sensibilizar   conhecimento   experiências 
Desenho e  sobre a  como  e atividades e 
pintura:   importância  também lhe   da articulação 
contextos  da    proporcionar   entre teoria e 
diversos;  preservação    mais um meio   pratica. 
Datas  do meio  importante   ·Uso da 
comemorativa  ambiente a  para se   criatividade; 
s, modelagem,    partir da  expressar. ·Ter iniciativa 
escultura degradação  e ideias 
Artistas ambiental  inovadoras 
famosos urbana que  nos 
Arte com  incomoda e é  trabalhos; 
material  visível a  • Ampliar a 
reciclavel  todos. visão sobre 

arte por meio 
de acesso a 
espaços 
culturais 

PERCEPÇAO/E  Técnicas de  A percepção    Esta área  Ampliar a 

XPRESSÃO  percepção de  de si e do  prevê oficinas    consciência 
teatro e  espaço;  que do corpo e do 

CORPORALJ espaço  físico  fortalecer as  favorecem  espaço 

TEATRO  e corporal; o  relações  alto Criação de 
corpo e as  interpessoais   conhecimento   cenas rápidas 
direções, o  e o trabalho do corpo e de    e 
corpo e o  de equipe, suas fortaleciment 
peso. possibilidades   o das 
Atividades de expressão,   relações 
com base no  trabalhando interpessoais 
livro: Jogos  também a 
para atores e  auto-estima 
não atores - do individuo 

L..._    - ---    Augusto BoaL_L..._ 
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1   Relação com as f RelaÇão com----a5 

o'ertas  do   ofertas do 

trabalho soc1al  1 trabalho 

+ soctoeducaivo 
Proporcionar          Dtnãmicas de 
rne1os e espaços   integração de 
de formação.         grupo e 
fortalecimento da   fortalecimento do 
fL'1Ção protetiva     grupo familiar 
da tr-rilia 
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Identificação das Med1açâo de 
ram;ilas que  conf11tos e 
possuam perfil  superação de 
pa·a tnserção no    dificuldades 
PTR P tntergeracionais. 
encammhamento 
para o CRAS, 
UBS, Educação, 

IConselho Tutelar 
f Fórum da 
F•mlli• 

 
1 

1 Espaço  de dialogo  1    Proporcionar 
com palestras para meios e espaços 
aprofunda de formação, 
questões ligadas ao  fortalecimento da 
rel etonamento função protetiva 
pals.filhos .  da família. 
(1mportãnc1a dos 1 
limites,rotina, 
cuidados basicos, 
educação de base. 
organização 
familiar, .. ) 

Meio de debate, 
dialogo, 
integração e 
formação 
pessoal. 
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Festa da 
Família 

integração, 
encontros, 
trabalho juntos e 
descontração 
entre pais, 
crianças e 
colaboradores do 
Centro de 
Convivência 

Comemoração 
pelo trabalho 
realizado ao 
longo do ano. 

Fortalecimento 
de vínculos 
familiares e 
cultural. 

 

' . 
5 3 Atlvida1des com o território 
Tipo de Atividade Informações da 

Atividade 
Relação com as 
ofertas do 
trabalho social 

Relação com as 
ofertas do 
trabalho 
socioeducativo 

Projeto do pó ao 
Pólen 

Conscientização 
ambiental 

Preservação do 
meio ambiente 

Continuar com 
as crianças, 
adolescentes e 
pais o projetos 
de manutenção 
da rua, 
preservação e 
conscientização 
ambiental na 
comunidade e 
região. 

Festa Junina 
festa anos 60, 
festa fantasia 

Apresentações 
de dança, teatro 
e exposições 
artísticas. 

Valorização do 
individuo através 
de 
apresentações 
artísticas. 

Celebrar as 
conquistas e 
desenvolvimento, 
valorização dos 
trabalhos 
desenvolvido 
pelos 
educandos, 
buscando a 
autoestima. 

Espetáculo de fim 
de ano 

Apresentações 
de dança, teatro 
e exposições 
artísticas. 

Valorização do 
individuo através 
de 
apresentações 
artísticas. 

Celebrar as 
conquistas e 
desenvolvimento, 
valorização dos 
trabalhos 
desenvolvido 
pelos educandos, 
buscando a 
autoestima. 
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54 At·lV"Id ade com os_j)I"Ofess1ona1s 
Tipo de 
Atividade 

Informações 
da Atividade 

Relação com as 
ofertas do 
trabalho social 
(4) 

Relação com as 
ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Parada técnica Informações 
das atividades, 
andamento da 
ONG e temas 
para debate e 
reflexão. 

Momento de 
escuta e 
desenvolvimento 
pessoal e 
profissional 

Comunicação e 
informação. 

Formação Formação 
sobre 
planejamento 
e avaliações, 
com base 
metodológica 
e estrutura. 

Desenvolvimento 
profissional e 
pessoal. 

Formação 
continuada. 

 
 

6- DETALHAMENTO  DA PROPOSTA 

O desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 

onze meses, tendo por foco a constituição de espaço de convivência, a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções serão 

pautadas  ,em  experiências   lúdicas,  culturais  e  esportivas  como  formas  de 

expressão,  interação, aprendizagem, sociabilidade  e proteção social.  Atenderá 

crianças  e  adolescentes  com  deficiência,  retiradas  do  trabalho  infantil  e/ou 

submetidas a outras violações de direitos, com atividades que contribuam para 

re-significa1r vivências   de   isolamento,  bem   como   propiciar  experiências 

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situações de 

risco social. 

 
6.1.Público alvo: 

 

O público a11vo são os usuários: 
 

•  Cria1nças e adolescentes em situação de trabalho; 
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• Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida 

protetiva de acolhimento; 

• Criatnças e adolescentes com deficiência, beneficiárias ou não do BPC; 
 

•  Criatnças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de programas 

de transferência de renda; 

•  Criatnças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. 
 

' . 
6.2. lnfom1açOes das instalações a serem utilizadas 

O Centro ele Convivência Santa Doroteia oferece as seguintes instalações: 

a) Espaço Flsico construído de 1.500 m• numa área de 5.000 m2    de propriedade 

do Instituto das Irmãs deSta. Dorotéia, localizado na Rua Julio Gadda 199 - Jd. 

Cipramar. Para o lazer e os exercícios ao ar livre são usadas também as 

dependênGias da quadra esportiva coberta. O espaço possibilita a acessibilidade 

de pessoas com deficiência. A Organização está adequada conforme as leis de 

acessibilid;ade. Todo o espaço possui iluminação  e ventilação adequadas. 

Contamos  com  a   equipe  de  apoio que zela  pela  limpeza  e  conservação  do 

mesmo {anexo 1) 

b) lnstala ;6es {anexo 2) 
 

• 01 trea externa para recreações . {1000 m') 
 

• 01 biblioteca d sala de estudos {21 m') 

• 06 salas multiuso p/ atividades e oficinas d lousas, mesas e cadeiras (26 

m') 

• 01 sala para dança e bailei(25 m 2 
 

•  01 sala de informática equipada  (37 m') 
 

•  01  cozinha  equipada  com  2  fogão  industrial,  pias, exaustor,   geladeira 

industrial (16 m') 

•  01 dispensa com prateleiras em concreto (6 m') 
 

•  02 almoxarifados (7 m') 
 

•  01 s;ecretaria com sala recepção {20 m') 
 

•  01 s;ala para atendimento individual (12 m•) 
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•  01 soala de oficina de costura (21 m•) 

 

•  01 soala multe uso  (14 m•) 
 

•  01 quadra  esportiva coberta (510 m•) com 2 vestiários (masc./fem.) com 

banheiro e chuveiro (10m') 

•  01 clepósito para materiais esportivos (4 m') 
 

•  02 lavatórios com 6 torneiras cada (15 m•) 

•  02 t>anheiros (masc./fem. d4 vasos sanitários cada- 1O m cada) 
 

•  02 banheiros para funcionários (8 m') 
 

•  01 refeitório com mesas, cadeiras, 2 carrinhos  térmicos (61 m>) 
 

•  01 pátio coberto {58 m•) 
 

•  01 Playground (250 m") 
 

• 01 horta (400 m•) 
 

• 01 Garagem para Van (88 m•) 
 

• 01 \/an Ducato 
 

• 01 Carro (Santana Quantum) 
 

• 01 Guarita portaria com banheiro (10 m•) 
 

• Are:a de estacionamento aberta 
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8- CONTI PARTIDAS 
8.1.Contrapartidas em bens:(( Anexo3) 

 
descriçlo de c:;lldaltem unidade de medida    uantldade valor unitario R$ valortotal 
PANELAS 32  R$ 4S,OO     R$ 1.440,00 
BEBEDOUROS I:LETRICOS 4  R$ 1.250,00   R$ 5.000,00 
LIQUIDIFICADOR 2  R$ 150,00  R$ 300,00 
BATEDEIRA 1 R$ 150,00  R$ 150,00 
GELADEIRAS 2  R$ L450,00   R$ 2.900,00 
REFRIGERAOOHINDUSTRIAL 1 R$ 9.500,00  R$ 9.500,00 
FRE2ER VERTICAL 1 R$ 1.50000   R$ 1.500,00 
FRE2ER HORIZONTAL 1 R$ 1.20000   R$ 1.200 00  ' 
TALHERES 300  R$ 350    R$ 1.050,00 
PRATOS DE VIDRO 250 R$ 9,50   R$ 2.375,00 
BANCOS DEM\DEIRAS 6  R$ 11000 R$ 4110,00 
MESAS GRANDES 26  R$ 160,00  R$ 4.160,00 
CADEIRS 200 R$ 65,00   R$ 13.000,00 
ARQUIVOS 3  R$ 250,00  R$ 750,00 
MESAS DE ESCHITORIO 4  R$ 450,00  R$ 1.800,00 
QUADROS DE MURAIS 4  R$ 35,00  R$ 140,00 
ARMARIOS 9  R$ 200,00  R$ 1.800,00 
PRATELEIRAS 3  R$ 35,00  R$ 105,00 
COPOS PLASTICOS 250 R$ 5,00    R$ 1.250,00 
VASIUAS PLAS"nCAS 3D  R$ 15,00  R$ 450,00 
CARRINHOS TERMICOS 2  R$ 1.100,00  R$ 2.200,00 
FOGIIO DE QUI\TRO  BOCAS OOMESTICOS 
CAMERA FOTOGRAFICA 

1 R$ 400,00    R$ 400,00 
1 R$ 1.250,00  R$ 1.250,00 

APARELHO DE:SOM 2  R$ 300,00    R$ 600,00 
COMPllTAOORES SALA DE INFORMATICA 21  R$ 1.25000   R$ 26.250,00 
COMPllTAOORS USO ADMINISTRATIVOS 3  R$ 2.250,00    R$ 6.750,00 
IMPRESSORAS 2  R$ 750,00  R$ 1.500,00 
IMPRESSORA MULnFUNCIONAL 1 R$ 500,00  R$ 500,00 
TELEVISOES 35 POLEGADAS 2  R$ 2.500,00   R$ 5.000,00 
APARELHOS DIID'S 2  R$ 150,00  R$ 300,00 
FOGOES INDUSTRIAIS 2  R$ 1.65000   R$ 3.30000 
UNHAS DE TELEFONES COM ACESSO A INTERNm  2  R$ 2.10000   R$ 4.200,00 
DATASHOW 
terrenos (atividade)  5.000metros auadra 

redío e edificação   1500 metros area co 
VANDUCATO 

1 R$ 2.300,00  R$ 2.300,00 
1 R$  597.400,00   R$    597.400,00 
1 R$ 1.341.200 00   R$  1.341.200,00 
1 R$    92.000,00   R$ 92.000,00 

R$  2.134.500,00 
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6.3. Vinculaçao da açao com as orientações do Plano Municipal de 

Assistência   Social   e   diretrizes   nacionais  - LOAS,  PNAS,   SUAS, 
TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE 
SERVIÇOS, BENEFICIOS DE TRANSFER  CIA DE RENDA 

O Centro de Convivência Sta. Dorotéia declara que as suas ações estão e estarão 

todas de acordo com a vinculação da ação das orientações do Plano Municipal de 

Assistência Social e diretrizes nacionais - LOAS, PNAS, SUAS/ Proteção Social 
' . 

Básica/ CRAS/ Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Protocolo de 
Gestão inte!Qrada de Serviços, Benefícios de Transferência de Renda. 

 
 

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada 

Dar-se-á por demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS Grajaú, na 

proporção  de  60%  do  total de  vagas (180}, fazendo a  inclusão  de 40%  dos 

usuários do território, conforme Resolução ClT nº 07/2009. Será dada prioridade 

absoluta à inclusão de crianças e adolescentes retirados da situação de trabalho 

infantil. Toda  demanda que acessar diretamente o serviço através de procura 

espontânea; encaminhamento da rede socioassistencial, de outras políticas 

publicas, por meio dos órgãos do sistema de garantia dos direitos, entre outros, 

fará sua inscrição e/ou matrícula no serviço e será encaminhada ao CRAS para a 

inclusão  ou  atualização dos dados das  crianças e/ou adolescentes e  de  sua 

família no Cadúnico. Previsto na tipificação nacional: Por procura espontânea; Por 

busca  ativa;  por  encaminhamento  da  rede  socioassistencial  e  por 

encaminhamento das demais políticas públicas. 

A Organização cadastrará e manterá atualizados os dados das crianças, 

adolescente!s e suas famílias nos instrumentais  instituídos pela  Norma Técnica 

dos Serviçc1s Socioassistenciais - Proteção Social Básica publicada no DOC de 

07/12/2012  e instituída pela Portaria nº 21/SMADS/GAB/2012, pela Portaria Nº. 
46/SMADS/2010 e outros que vierem a ser disponibilizados pela SMADS como 

forma de acesso à identificação das necessidades destes usuários, a produção de 

informações e a  realização de  acompanhamento do  trabalho social,  conforme 
preconiza a  PoHtica Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, 
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objetivando a construção de um sistema de informações com vistas à ampla 

divulgação dos benefiCiários, contribuindo para o exercício da cidadania. 

Será sistematizada e organizada por ano a lista de espera das crianças e 

adolescentes pela demanda de usuários que querem participar do Cetro de 

Convivência Santa Ooroteia. 

 
6.5. Metodologia a  ser  desenvolvida na acolhida  e  no trabalho  social de 

modo ;a evidenciar as estratégias de atuaçAo para alcance das metas 

 
A metodologia adotada prioriza o dialogo, a troca de saberes, a expressão de 

duvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças como elementos 

chave no processo de apropriação e expansão de conceitos, atitudes, valores e 

competências pessoais e sócias. 

O Serviço Centro para Crianças e Centro para Adolescentes utiliza a metodologia 

ativa e participativa na qual o processo de construção do conhecimento se dá por 

meio da criação de situações desafiadoras e proposições de problemas que 

orientem e estimulem os participantes na construção de suas aprendizagens, 

apresentando aos educandos um mundo diferente do seu, disponibilizando 

atividades educativas e culturais, buscando estimular as potencialidades e 

habilidades. Proporciona também ao educador a oportunidade de ampliar os seus 

conhecimentos,  rever  seus  conceitos  a  partir  da  contribuição  dos  diferentes 

grupos.  Assim  torna-se fundamental para a aquisição de  novas habilidades  e 

competências que os temas abordados tenham significados para cada um dos 

participante's e para o grupo como um todo. 

Essa abordagem metodológica permite atender as crianças e adolescentes  de 

forma que os mesmos possam interferir positivamente na realidade onde vivem, e 

se habilitarem a desenvolver um projeto de vida, atuando na comunidade, na área 

social, de modo a incentivar o papel do jovem na busca da superação da exclusão 

social,  do  ciclo  vicioso da miséria  e  da espiral da violência. Permitirá, ainda, 

desenvolver ações educativas através de projetos pedagógicos que propiciem o 

reconhecimento de capacidades e o desenvolvimento de potencialidades; assim 
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como preparar a criança e o adolescente para o mercado de trabalho, por meio 

das referências conceituais, a saber: 
•  Desenvolver  habilidades para a construção de um projeto de vida na busca da 

identidade,reconhecimento e empoderamento de seus direitos; 

Considerar a criança  e  o  adolescente  como  parte  de  determinado  núcleo 

familiar e comunitário, propiciando o protagonismo juvenil; 

• Reconhecer   a   criança   e   o   adolescente   como   sujeitos   de   direitos   em 

determinada fase do ciclo etário na perspectiva de minimizar a excJusao social,                             ' . 
o ciclo vicioso da miséria e a espiral da violência; 

 
•  Respeitar  a criança  e o adolescente  como  sujeito  da ação  sócio  educativa, 

favorecendo  atividades  que estimulem  a  expressividade, vivências  criativas, 

participação, responsabilidade, envolvendo as ações que norteiam um cidadao 

Clrítico, autônomo e em sua potencialidade. 

Estimular  a criança  e  o  adolescente  a  familiarizar-se   e  interessar-se  pelo 

ClJidado com  o próprio  corpo, conhecendo  progressivamente seus limites  e 

e:Kecutando ações simples e complexas relacionadas á saúde e higiene; 

•  Desenvolver atividades lúdicas ricas e variadas, que promovam  a curiosidade, 

a   espontaneidade  e   estimulem    novas   descobertas    considerando    suas 

hipóteses e transformando-as  se necessário; 

•  Encaminhamento  quando   necessário   para  rede   publica   local  tais   como 

el;colas, posto de saúde,pronto socorro.conselho tutelar, CRAS etc. 
 
 

O CCA organiza grupo de voluntariados para fortalecer os vínculos e o sentido de 

pertença e !larantir espaço de participação e de relações de afetividade. 

Realiza  atividades  conjuntas  com  os  demais  serviços  locais  (associação  de 
 

moradores de bairro, escolas, igrejas, entidades sociais}, por meio da construção 

de rede de convivência. 

O  espaço  tisico  do Centro é  parte  integrante da rede  territorial, funcionando 

também como pelo educativo e cultural da comunidade: oferece aos finais de 

semana e a noite cursos (Kung Fu, Dança, ballet, Futebol de Salão, 

confraternização de grupos ) e articula os recursos da comunidade para a prática 

de esportes. 
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No decormr do ano o CCA promove festas comemorativas, mostras culturais e 
eventos c:om apresentações dos trabalhos realizados pelas crianças  e 
adolescentes e com a participação da comunidade. 
Estratégias de apoio metodológico: 

1.  Planejamento  semestral através da GRAS, mensal dos educadores e 
gere!ncial. 

2. Supervisao  semanal  das  práticas  educativas:   Esta supervisão 
sistE!mática  permite ao coordenador e  ao educador a possibilidade de 
acompanharem o  andamento das atividades desenvolvidas e  o 
redirecionamento desses caminhos se necessário. 

3. Registros: É fundamental que o educador registre de forma sistemática as 
atividades desenvolvidas junto aos participantes, pois o registro é um 
instrumento de acompanhamento e reflexão que permite a análsi e dos 
procedimentos adotados,  favorecendo a  troca  de  conhecimento e  o 
processo de ação e reflexão. 

4.  Aml>liaçao do  Universo  Cultural:  A  frequência a outros espaços de 

apremdizagem permite a comparação, a análise e a reflexão sobre outras 
formas de manifestações culturais e outras releituras da realidade. 

5.  Encontros  de Formaçao: Possibilita o crescimento pessoal, profissional e 
social. Através de reflexões teóricas, experiências concretas e propostas 
pedagógicas para contribuir à construção do projeto coletivo. 

6.   Atividades desenvolvidas: 
6.1. Arte: 

A  arte  em   geral  tem  como   objeti vo  principal   promover, desenvolver  nas  crianças  e 
adolescentes a capacidade de se expressar e saber  comunicar-se mantendo  uma atitude  de 
busca   pessoal  e/ou   coletiva,  articulando   a   perce pção,   a   imaginação,  a   emoção, a 
sensibilidad·e a reflexão ao realizar e fruir produções art ísticas. 
As atividades artísticas desenvolvidas no CCSD: 

Dança  (musicais, folclórica, moderna) 
Teatro 
Cultura urbana 
Ballet 
Grafites 
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./ Técnica de Pintura 

./ O mundo através da arte 
 

6.2. Atividades diversas. 
Esta  área  tem  como  objetivo  favorecer  atividades  que  estimulem  a  expressividade, 
vivências criativas, participação e responsabilidade. 

./  Artesanato 

./ CuJtura nativa 

./ Ling:oagem, Trabalho e tecnologia. 

./ Cultura geral 

./ Oficina de Fotografia 

./ Cine-ma-mídias 

./ Leitura e Poemas 
 

6.3 .DPS (desenvolvimento pessoal e social). 
 

Esta área visa desenvolver ações de convivência grupal e vivencias pautada pelo respeito a 
si próprio e aos outros, fundamentadas em  principies éticos de justiça e respeito. Este 
âmbito também prevê fortalecer a mediação de conflitos por meio do diálogo, 
compartilhando outros modos de agir e pensar. 

./ Projeto construindo o futuro 

./  Acompanhamento psicológico 

./ Expressão corporal 
 

6.4 Esp trte. 
Esta área prevê atividades prazerosas que possibilitam o desenvolvimento fisico e mental, a 
vivência em grupo, a solidariedade, o respeito, a aceitação de regras e limites, adqmrindo 
hábitos saudáveis. 
./ Educação física (circuitos atléticos, prática de diferentes esportes) 
./ Futsal 
./ Capoeil-a 
./ Kuog-Fu 
./ Natação 

 
6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

O monitoramento e a avaliação serão por meio de instrumentais conforme portaria 

46 e 47 e  ormas Técnicas dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Básica, 

tais como listas de presença, relatórios de atividades e cadastros atualizados em 

instrumental definido por SMADS,etc. 
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6.6.1. Avaliação:A avaliação acontecerá em quatro instâncias distintas: 

a) Avaliac;Ao dos  participantes: Durante o processo as crianças e os 

adolescentes são observados pelos Orientadores Sociais, avaliados durante as 

atividades e convidados a  se auto avaliarem. Ao término de cada etapa  são 

avaliados os conteúdos desenvolvidos por meio das produções dos grupos, onde 

os educandos analisam as dificuldades e ressaltam os itens significativos. 

b) Avallaçllo   dos    Oficineiros   e   Orientadores   Socioeducativos:   Esses 
r  . 

profissionais estarão avaliando o desempenho do grupo e o seu próprio 

desempenho no grupo nas reuniões mensais ao longo do ano letivo e na avaliação 

final, realizando um cruzamento de informações quanto ao desempenho de cada 

um nas oficinas. 

c) Avallaçllio do Programa: O programa será avaliado levando-se em conta a sua 

realização propriamente dita através dos dados administrativos de presença dos 

participantes, número de atividades realizadas, desenvolvimento dos conteúdos 

propostos e· projetos desenvolvidos. 

d) Avaliaçlo do Programa  Institucional: O programa institucional será avaliado 

pelas famílias dos usuários através de entrevistas e questionários. onde será 

abordado o impacto imediato pelas mudanças de comportamento e atitudes de 

seus filhos ao longo e no final do processo. 
 
 

6.6.2.lndlc;: dores de Avaliação do Serviço 

Fonte: Declaração Mensalde Execução do Serviço 
 

- Percentual de crianças de 06 a 11 anos que abandonaram o serviço durante o 

trimestre - Meta: Inferior a 10% 

- Percentual de crianças de 12 a 14 anos que abandonaram o serviço durante o 

trimestre- Meta:Inferior a 10% 

- Percentual médio de crianças e adolescentes com deficiência, atendidos durante 

os meses do trimestre- Meta:mlnimo de 10% 

-   Percentual   de   crianças   e   adolescentes   beneficiários   de   bolsa   PETI, 

encaminhados pelo CRAS, inseridos no serviço durante o trimestre - Meta: 100% 
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- Percentual médio de famílias de crianças e/ou adolescentes que participam do 

trabalho com famílias no trimestre- Meta: minimo de 80% 

- Percentual de familias de usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram 

condicionalidades dos Programas de Transferência durante o trimestre-  Meta: 0% 
 
 

6.7. Demonstraçao de metodologia do trabalho social com familias. 

As  ações  socioeducativas realizadas  no  CCA serão  construídas a  partir das                        ,. 
especificidades dos sujeitos envolvidos e de sua realidade social. As atividades e 

as oficinas serão elaboradas a partir dos desejos, curiosidades e necessidades 

das crianças, adolescentes, dos educadores, da família e terão como objetivo 

central o fortalecimento de vínculos afetivos e solidários, reconhecendo as 

potencialidades de todos os envolvidos. O trabalho socioeducativo será planejado 

e realizado de acordo com a Portaria nº 46/SMADS/201O e contemplará os 

seguintes itens: 

a) Realizaç;ão de trabalho com famílias, objetivando o fortalecimento do grupo 

familiar; 
 

b) Realizaç.'lo de atividades de convivência grupal; 
 

c) Apropriaç:ão das famílias dos recursos do território; 
 

d) lnformaçio.comunicação e defesa de direitos; 
 

e) Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos 
outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

f) Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o desenvolvimento 
de potencialidades e a ampliação do universo informacionale cultural; 

 

g) Desenvolvimento de ações de convivência grupal; 
 

h) Mediação de conflitos por meio de diálogo,compartilhando outros modos de 
pensar e agir. 

 
Além disso. uma vez por mês, os pais são convidados a participar da Escola de 

Pais, onde são oferecidas palestras com temas voltados para as famílias: 

conscientização da paternidade e maternidade responsáveis; preparação para um 

mundo  em  constante  mudança;  transmissão  de  conhecimentos  básicos  de 
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psicologia e de técnicas pedagógicas educativas que favorecem a reformulação 

de conceitos de convivência entre pais e filhos. Quando precisar oferece-se uma 

orientação psicológica. Estes encontros estimulam a participação e a 

corresponsabilidade das famílias no processo de desenvolvimento de seus filhos, 

visando o fortalecimento do núcleo familiar e do convívio de vizinhança. Quando 

for necessé3rio são agendados encontros individuais com os pais. 

A metodologia de trabalho com as famílias será desenvolvida  a partir de suas                        ,. 
necessidades   contemplando  seus   capitais:  humano,  social   e  produtivo  na 
perspectiva promocionale de direitos dos envolvidos. 

O programa será trabalhado em três dimensões: Famflia lugar de Vida, Família 

lugar de Trabalho, Família lugar de Festa articulados em eixos norteadores: 

dimensão relaciona! entre os membros da família, cultura e tradições famliiares, 

educação, saúde, trabalho, sustentabilidade, direitos, habitação e meio ambiente, 

lazer, esportes e artes. 

Familla lu! ar de VIda com o objetivo de fortalecer o convívio familiar a partir do 
 

recurso   humano   dos   seus   membros,  desenvolvendo   os   potenciais  e   as 

habilidades  visando  consolidar   o  sentido  de  pertencer,  a  parentalidade,  as 

relações dtproteção e de cuidado em vista da construção de valores,  hábitos e 

vivencias. 

Familla lunar de Trabalho com o objetivo de partir do recurso humano da pessoa 

com as suas habilidades e competências para fortalecer o capital social da família 

e da comunidade por meio de acesso às informações e conhecimentos. 

Famllia  lugar  de  Festa  com  o  objetivo  de  integrar, incluir  e  desenvolver  a 

dimensão  llúdica e o sentido  participativo da  família em  vista da sociabilidade 

promovendo relações de confiança, de amizade  e interesse em nível artístico, 

esportivo, cultural. 

Ações I atividades desenvolvidas com as famllias: 
• Escola de Pais: desenvolvida por os mesmos responsáveis da 

organização, educadores e profissionais na área humana no quarto 
domingo do mês; 

•  Visitas  domiciliares  as  famflia realizada  pela Assistente social  da 
organização. 
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" Festas anuais: aniversario do CCSD, festa Junina, Festa da família, 
Festa dos anos 60-70-80, Festa de encerramento, e espetáculos; 

 
"  Evento especial: Fórum (cada 2 anos) organizado  pelo CCSD  com 

ajuda de parceiros, visa propiciar uma reflexão ampla e aprofundada 
sobre a realidade da familia. O evento está aberto a comunidade ; 

 
••    Domingo  recreativo  desenvolvido  por  um  grupo  de  pais,  visa 

propiciar a integração entre pais e filhos por meio de atividades 
lúdicas, aberto para a comunidade; 

 
• Grupo de Dança: proposto pela educadora da organização, visa 

propiciar para as mães da comunidade um espaço de troca, 
aprendizado, lazer e melhoria do condicionamento físico. 

 
 

• Atividade de artesanato: Desenvolvido por um grupo de mães 

voluntarias e uma educadora, onde cada participante ensina um tipo 

de  trabalho  artesanal ás  mães  da  comunidade e  do  Centro  de 

Convivência. 
 

6.8.  Demo•nstração de  conhecimento  e  capacidade  de  articulaçlo   com 
servlçc1s da rede socioassistencial local e pollticas públicas setoriais, no 
ãmblto territorial. 

O Centro para Crianças e Adolescentes estará em permanente articulação com: 

•  O  Centro  de Referência da  Assistência Social -  CRAS,  objetivando a 

resolutividade das necessidades apresentadas pelos usuários e suas 

respectivas famílias, além de mantê-lo informado mensalmente quanto ao 

número de vagas disponíveis para atendimento e complementação de 

metas. 

• Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social 

espe,cial; 

•  Serviços públicos locais como: o de educação, saúde, trabalho, cultura, 

esporte, segurança pública e outros conforme necessidades; 
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•  Conselhos  de  políticas  públicas  e  de  defesa  de  dirertos de  segmentos 

específicos; 

• Instituições de ensino e pesquisa; 

•  Serviços de enfrentamento à pobreza; 
 

•  Pro 1ramas  e  projetos  de  preparação  para  o  trabalho  e  de  inclusão 

proolutiva; 

•  Redes sociais locais: associações de moradores, ONG's, entre outros. 

Nos  seguintes  parágrafos  apresentamos  as  redes próximas  do  Centro  de 

Convivé!ncia Santa Doroteia: 

Rede Sócio Assistencial utilizada é a seguinte: 

Organizações Sociais/Associações de Bairros, 

UBS de JD. Eliana e Pq. Residencial Cocaia, 

HospitalGrajaú, 

Escola Municipal FREI DAMIÃO, 

Escola Municipal PADRE JOSE PEGORARO 

Escola Municipal JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO 

Escola Municipal PLINIO SALGADO 

Escola Estadual MARIA LUIZA 

Escola Estadual CLARINA 

-   Escola Estadual CARIOBA 

Escola Estadual WASHINGTON A.NATEL 

Escola Estadual Irmã Charlita 

Escola Estadual Loteamento das GAIVOTAS 1,11 E 111. 

Escola Estadual João da Silva 

-    Grupo dos Alcoólicos Anônimos de PQ. Residencial Cocaia, 

-    Conselho Tutelar de Grajaú, 
 

-    Sub-Prefeitura de Capela do Socorro, 

-    CEDECA lnterlagos 

-    Casa do Adolescente 
 

-    Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente, 
CMDCA, 
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FAS central 

 

FAZ Regina! Capela do Socorro, Grajau e Parelheiros. 

Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA, 

Fórum Regional de Assistência Socialda Capela do Socorro, 

Grajaú em rede pela Cidadania 
 

Rede Solidária de atendimento de criança e adolescente em situação 

de vulnerabilidade 

Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes 

Escola de Pais setor São Paulo 
 

-    Ação Comunitária ( Programa de Preparação ao Trabalho) 

CCA Cantinho do CEU 

CCA Gaivotas 

CCA Pe. José Pegoraro 

CCA Fé e Alegria 

Em especial: 
 

Centro  de Referência  de  Assistência Social da  Supervisão Regional de 

Assistência Social (CRAS/Capela do Socorro) 

Fórum de Assistência Social- FAS 

-    Centro de Referencia Especialde Assistência Social - CREAS 

-    Conselho Tutelar 
 
 

6.9. Detalhamento dos recursos  humanos na gestão do serviço  tendo como 
referencia  o quadro  de recursos  humanos  estabelecido  na Portaria de 
tipifica1ção dos  serviços  editada pela SMADS, quanto a profissionais e 
suas quantidades: 

 
6.9.1. !Especificar no quadro de recursos  humanos a formação de cada 

p1rofissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições  e 
cc>mpetências 
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DETALHAIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA GESTÃO DO SERVIÇO 
Carga AtribuiçOes/Competênc abilidades Funçlo Formação    Horária  as 
sem. 
GESTAO 

 
 
 
Liderança 

40h  Planejamento 
1 Gerente dHSuperior  Trabalho em 
erviço 11 Completo equipe. 

Administrad Criatividade e 
prde  organização 
!Empresa) responsável pela   Resolução de 

estão dos serviços de   conflitos. 
Proteção Social de   Autoconhecimen 
édia Complexidade e  to. 
Proteção Social Básica.  lo       Perseverança e 
m funcionamento determinação. 
iário de prevenção e    Disposição para 

f:onvívio para a garantia    assumir riscos. 
os direitos  Capacidade de 
"ocioassistenciais.   inspirar 

entusiasmo. 
Comunicação 
Desenvolviment 
o do pessoal 
Domínio em 
informática 

•  Capacidade 
!Superior Oh Exerce suporte técnico crítica/reflexiva 

1 Assistente !completo  Em  o gerente de serviço no  para 
Técnico (Serviço  umprimen!trabalho desenvolvido  compreender a 

Social) o às  pela Proteção Social de   problemática e 
isposiçõe édia Complexidade   as pessoas com 

!Proteção Social Básica,   as quais lida; 
ncontrada  f:om funcionamento • Comunicação e 
s na Lei n°   iário de prevenção e   expressão orale 
12.317/210Fc>nvívio para a garantia escrita; 

os direitos  Articulação 
ocioassistenciais.  política para 

- '--- ---       proceder a 
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encaminhament 
os técnico- 
operacionais; 

•  Sensibilidade no 
trato com as 
pessoas; 

•  Conhecimento 
teórico, 
capacidade para 
mobilização e 
organização; 
Domínio em 
informática 

 
!40h Eficiente 

1 Auxiliar Nível Médio  [Executa serviços da áreale  Pontual 
dministrativ(Técnico em   administrativa e de apoio Domínio em p dministraçã o desenvolvimento do  informática 

p) erviço, sob a orientação. Comprometimen 
a gestão. to 

 
FUNÇOES SOCIASSISTENCIAIS 

5  Nível 1 de 40 h  Capacidade de 
jorientadores !superior    de 20h  intervir, refletir e 
jsocioeducati (2   avaliar. 
Ivo 11 Pedagogia le    Trabalho em 

1 Ed. Física  equipe; 
1 Artes  [Exerce atividades de  Aplicar 
lcênicas prientação social e  dinâmicas de 
1 Artes  !educativa junto aos  grupo e 
plásticas) suários, de acordo com  trabalhar de 

programação e  forma lúdica; 
prientação técnica •  Senso de 
!estabelecida. responsabilidad 

e 
•  Gostar de 

crianças 
le    Capacidade de 

improvisação. 
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APOIO E MANUTENÇÃO 

r40h Responsável pela 

 

1-     Capacidade de 
suportar 
tensões. 

1-      Coerência em 
sua conduta. 

 

 
1-     Técnicas 

 
 
 

1 Cozinheiro 
Ensino 

preparação de refeições básicas de corte 
egundo cardápio e 
stabelecido e pelo armazenamento 

F<>ntrole e organização de alimentos, 
Fundamenta eralda cozinha e  além do preparo 

ispensa. de pratos frios, 
quentes e doces 
básicos; 
,._   . 

1 de 40h jExecuta serviços  de Boas práticas e 
 

5 Agentes Ensino 
de 20h ,.,igienização, limpeza, higiene pessoal; 

jarrumação e  Limpeza e 
!operacionais Fundamenta anutenção; auxilia na conservação do 

preparação de refeições; espaço; 
 
 
 
 

Nível Médio 

 
!OFICINAS 

!Bh Realizar atividades que  y   Habilidades em: 
!estimulem crianças e  Dança, 

1 Oficineiro 
jou Superior !adolescentes  artesanato, artes 

jpotenciailzando as plásticas, 
,-.abilidades dos educação física, 
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6.9.2.Especificar a distríbuiçlo dos profissionais para a 
operacionallzaçao e gestao do serviço para a garantia dos 
msultados e metas propostas 

 
Recursos Humanos 
A equipe ele referência para o CCA é constituída por profissionais de diferentes 

áreas. O pl rfildos profissionais deve ser compatível com as atividades inerentes à 
sua função. O trabalho de profissionais de diferentes áreas proporciona um 

enriquecimento mútuo de diversos saberes e possibilita a oferta qualificada do 

serviço  patra contemplação  de  seus objetivos. A  formação  continuada dos 

profissionais é importante para a manutenção da qualidade das ofertas previstas 

para este serviço. 

 
•  GerEtnte de Serviço 11 

 
Perfil: Escolaridade de nível superior com experiência de atuação e/ou gestão em 

programas,   projetos   ou   serviços   socioassistenciais   voltados   à   área   da 

criança/adolescente,com prioridade no âmbito da Política da Assistência Social. 

Atribuições: 
• Coordenar a elaboração do planejamento semestral e sua execução mensalem 

conjunto cctm a equipe técnica, levando em conta a legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do serviço e de suas famílias; 

• Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento; 

·Articular com o CRAS a inclusão/matrícula/desligamento das 

crianças/adolescentes no serviço (conforme as formas de acesso estabelecidas 

na Portaria no 46/SMADS/2010); 

• Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e das demais polfticas do 
território; 

• Monitorar os encaminhamentos à rede socioassistenciale demais serviços 

públicos; 

• Articular com CRAS/CREAS e demais serviços da rede socioassistencial visando 

à qualificação dos encaminhamentos da criança/adolescente/família; 
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• Promover articulações e parcerias com as redes sociais presentes no território; 

• Responsélbilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os instrumentais 

de controles técnicos e financeiros, documentação legal pertinente à prestação do 

serviço, re·latório mensal de usuários de famílias em descumprimento de 
condícionalidades, PETIe BPC; 

• Requisitar à Organização Social o material e/ou o equipamento necessário para 

o desenvolvimento do trabalho; 

• Administrar a distribuição do material do escritório, do material pedagógico, de 

limpeza e al'imentação; 

• Participar tjo processo seletivo dos funcionários,com o acompanhamento da 

supervisão técnica; 

• Avaliar o desempenho dos funcionários; 
•  Promover reuniões de  avaliação de atividades, em conjunto com a  equipe 

técnica, para manutenção ou redirecionamento delas; 

• Receber, avaliar e encaminhar sugestões dos usuários sobre as atividades do 

serviço; 

• Emitir relatórios quando solicitado; 

• Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvidas para o 

supervisor técnico do CRAS; 

• Apresentar, mensalmente, os comprovantes fiscais de prestação de contas e a 
DESP para at SAS/UPC; 

·Trimestralmente, apresentar a DEGREF e elaborar com a equipe gestora do 

CRAS  o  cronograma  de  visitas  domiciliares para a  inclusão  das crianças  e 

adolescentes no serviço e/ou em situação que se fizerem necessárias; 

• Planejar, em conjunto com os profissionais da cozinha, a execução do cardápio, 

conforme as normatizações de SMADS; 
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•  Assistente Técnico 11 

 
Perfil:  Escolaridade  de  nível  superior,  preferencialmente  com  formaçao  em 

Serviço  S1:>eia,l para  o  desenvolvimento  do  trabalho  com  as  famílias,  com 

conhecimento e/ou experiência comprovada na área da infância e adolescência. 
Atribuições: 

 

• Participar da elaboraçao do planejamento semestrale mensallevando em conta 

a legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço;                                                      ,. 
• Registrar as atividades relacionadas à sua atuaçao; 

• Participar da elaboraçao do cronograma de realizaçao de visitas domiciliares, 

para  a  inclusão  das  crianças  e  adolescentes  no  serviço,  para  as  famílias 

beneficiárias do PBF que não estão cumprindo com as condicionalidades ou em 

outras situações que se fizerem necessárias; 

• Encaminh1ar ao Técnico Supervisor do CRAS, até o segundo dia útil do mês, o 

Relatório Mensal dos usuários de famílias beneficiárias do PBF em 

descumprimento de condicionalidades; 

• Realizar entrevista com famílias de crianças e adolescentes e avaliar a 

possibilidadle da inclusão nos Programas de Transferência de Renda; 

• Realizar visita domiciliar às crianças/adolescentes/famílias, quando necessário; 

• Elaborar relatório, quando houver abandono ou afastamento do usuário do CCA; 

• Orientar E! encaminhar para o CRAS, rede socioassistencial e demais serviços 

públicos as crianças, adolescentes e/ou seus familiares; 

• Informar e discutir com os usuários e suas famílias os direitos socioassistenciais 

o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  - ECA,  sensibliizando-os   para  a 

identificaçao de situações de risco; 

• Realizar mensalmente reunião com os familiares das crianças/adolescentes para 

discussão de temas relevantes; 

• Orientar,encaminhar e auxiliar na obtençao de documentos quando necessário; 
 

• Acolher, iclentificar, elaborar e encaminhar relatório para o CRAS/CREAS sobre 

situações de  risco, suspeita de violência,  abandono, maus-tratos, negligência, 

abuso sexual contra a criança/adolescente, consumo de drogas e gravidez; 

• Discutir ern reuniões da equipe técnica os casos que necessitem providências; 
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• Pesquisa1r e visitar os recursos socioassistenciais e demais políticas públicas do 

território; 

• Elaborar o controle de frequências diário e mensaldos usuários; 

•  Elaborar  controle  diário  e  mensal  das  atividades  sociais  e  grupais   que 

desenvolve; 

•  Responsabilizar-se  pela  referência  e  contrarreferência  no  atendimento  dos 

usuários; 

•  Monitorar  e  avaliar  as  atividades/oficinas  junto  aos  usuários  e  orientadores 

socioeducativos; 

• Participar  de  reuniões  de  avaliação  das  atividades  (para  manutenção  ou 

redirecionamento das mesmas); 

• Substituir o gerente do serviço quando designado por este. 
 
 

•  Auxiiliar Administrativo 
 

Perfil: Escolaridade de nível médio, com experiência comprovada de no mínimo 

um ano em rotinas administrativas e domínio sobre ferramentas de automação de 

escritório. llmprescindível conhecimento em informática: Word, Excel, Windows e 

Internet. 

Atribuiçõe·s: 
 

• Auxiliar na organização dos documentos que compõem o processo de prestação 

de contas cJo serviço; 

• Auxiliar na sistematização mensal dos dados de atendimento; 

• Auxiliar  na  atualizaçao  e  organização  dos  documentos  do  serviço  e  dos 

prontuários;dos usuários; 

• Auxiliar n;a atualizaçao da agenda das atividades e da equipe técnica; realizar 

serviços externos quando designado; 

• Auxiliar  no  controle  e  distribuiçao  do  material  de  escritório  e  do  material 

pedagógico; 

• Auxiliar na alimentação do banco de dados disponibilizados por SMADS; 

• Auxiliar r1o preenchimento dos instrumentais, a partir de dados fornecidos pelo 

gerente  e  equipe  técnica,  de  controles  técnico-financeiros:  DEMES,  DESP, 
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DEGREF, GRAS, Declaração de Férias Coletivas, Frequência de Funcionários, 

Prontuário do Usuário, Registro da frequência mensal dos usuários; 

• Participar das reuniões com o gerente e a equipe técnica. 
 
 

•  Orie111tador Socioeducativo 
 

Perfil: Escolaridade de nível médio, preferencialmente com experiência 

comprovad.a na  área  criança/adolescente,  em  programas  ou  projetos  sociais 

prioritariamente, no âmbito da Política de Assistência Social. 

Atribulçõe!s: 
• Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orientação 

técnica est:tbelecida; 

• Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do serviço; 

•   Zelar   pela   ordem   das   salas   e   do   material   utilizado   nas   atividades 

socioeducai                         vas; 

• Controlar a frequência dos usuários na execução das atividades internas e 

externas; 

• Informar ao gerente/assistente técnico sobre situações que indiquem alteração 

no comportamento dos usuários como: suspeita de violência, abandono, 

maustratos, negligência e abuso sexual, consumo de drogas e gravidez; 

• Receber e encaminhar ao gerente sugestões dos usuários sobre as atividades o 

serviço; 

• Participar de atividades de capacitação, planejamento, sistematização e 

avaliação ern conjunto com a equipe técnica; 

• Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, 

objetivando promover e qualiftear o convívio social entre os usuários e sua 

convivência comunitária. 
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•  Cozinheiro 
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Perfil: Escolaridade de nível fundamental,  preferencialmente com  experiência 
comprovada na área. 
Atribuições: 

• Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições, em 

acordo a leuislação vigente e sob a supervisão do gerente; 

• Distribuir as tarefas referentes ao pré-preparo e preparo das refeições entre seus 

auxiliares; 

• Realizar a preparação das refeições, segundo o cardápio planejado a partir do 

esquema alimentar proposto por SMADS; 

• Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos mantendo-os 
sempre em boas condições de uso; 

• Manter a organização, o armazenamento, o controle, a higiene e a limpeza da 

cozinha e da1s dependências em geral; 

• Participar do planejamento/avaliação das atividades socioeducativas na 

perspectiva  da  elaboração  de  um  cardápio  que,  balanceado e  norteado  por 

parâmetros     técnicos      nutricionais,      contemple     a      participação      das 

crianças/adolescentes nesta ação. 

 
•  Agente Operacional - Cozinha/ Limpeza Geral 

 
Perfil:Alfabe!tizado 

Atribuições na cozinha: 

• Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 

• Executar as tarefas de pré-preparo e preparo de refeições a ele designadas; 

• Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à 
cozinha, tais .:omo refeitório e despensa entre outros; 

• Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os 

sempre em boas condições de uso; 

• Envolver-se nas atividades socioeducativas relacionadas a essa temática. 

Atribuições na limpeza geral: 
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• Executar e manter serviços de higienização, limpeza e arrumação nos ambientes 

do serviço; 

·Zelar e vigiar o espaço físico do serviço, quando necessário. 
 
 

•   Oficineiro 
 

Perfil:Escolaridade de nível médio ou superior, com habilidades e conhecimentos 

específicos, obtidos ou não via  educação  formal, que possam  ser  usados em 

formato dEoficinas; com experiência comprovada de no mínimo     1 ano em 

programas ou projetos sociais. 

Atribuiçõe•s: 
 

• Elaborar material com informações sobre a oficina a ser oferecida, detalhando os 

objetivos e metodologias a serem utilizadas; 

• Desenvolver a oficina de forma adequada ao segmento atendido pelo serviço; 

• Organiza1r o espaço antes e após a atividade; 

·Avaliar as atividades com os usuários e equipe técnica; 
 

•   Elabora1r relatório   sobre   os   resultados   das   oficinas,   para   avaliação   e 

aperfeiçoamento. 

 
6.9.3. espEtcificar a utilização das horas  técnicas,quando for o caso 

A tipificação não contempla este ponto. 
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7- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 

7.1.  Descriição de  receitas expressa  pelo valor  da  parceria  (de acordo  com a 

Planilha Relferencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 
 
 

Valor Men:sal Valor Anual 
12 meses 

Valor Total da Parceria 

5anos 

R$ 55.129,28 R$ 661.551,36 R$ 3.307.756,80 

 
Observaçõ.es: 

1.  espt1cificar se o valor mensal é com ou sem isençao de cota patronal ou 

outro tipo de isençi!o tributária. 

•  R$ 55.129,28 

2.  o valor anual da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado por 12. 

•  R$ 661.551,36 

3.  o valor total da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado pelo total 

de meses de vigência. 5 anos ou 10 anos 

•  5 anos: R$ 3.307.756,80 
 

•  10 anos: R$ 6.615.513,60 
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DEMOSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO 
 

SA5 GRAJAú 
lliPOLOGIA CCA· CENTRO PARA CRIANÇA E ADOlESCfN1t 

NOMEFANTASIA CCA SANTA DOROTáA 
EDITAL 

N•!PROCESSO 
018  7 
2013.0.003.7&8-3 

N• TERMO llE COlAIIORAcAo 13 

 
RECEITAS 

 
Valor mensalde desembolso da Parceria R$ 55.129,28 
Valor de contrapartida  em bens R$ 2.1.34.500,00 
Valor em contrapartida em servioos (mensal) R$  2.839,95 
Valor em contrapartida em recursos financeiros 
(mensal) 

 
R$ 8.500,00 

TOTAL R$ 2.200.969 23 

 

g 

ÕO 
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7.2.    Descriçlo de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da 
parceria  deve  ser  de  acordo  com  a  Planilha  Referencial de  Custo  dos 
Serviços elaborada pela SMADS) 

 
 
 
 
 

' . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESAS 

 
VI CATEGORIAS VALOR 

I- RECURSOS HUMANOS R$ 19.005,24 
"õ' 11 - ENCARGOS SOCIAIS R$ 6.209 01 
Vl 111-IMÓVEIS R$ 2.62182 
Vl 

u:::> 
 

ôtü 

IV- DEMAIS DESPESAS PERTINENTE!   R$ 26.356,21 
TOTAL R$ 54.192 28 

 

I ITENS  J VALOR 
>-CI:Vl  !SERVIÇO DECONTABIUDADE I R$ 937,00 
u I  TOTAL! R$ 937,00 

 
CUSTOSDIRETOS R$ 54.192,28 

CUSTOSINDIRETOS i R$ 93700 
TOTALDE DESPESAS IR$ 55.129,28 
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DESCRIÇÃO 005 ITENS DE DEPESAS 

 
CUSTOS DilETOS 

 
CATEGORIA I r AEQIRSOS HUMANOS (dflcnver todosos nbelhedoresdlrwtosl 

 
Cargos Turno Carga Horária Salário Base Total RemuneraçJo 

GESTAO MANHA/TARIJi  40 R$  4.123,05 R$ 4.010,75 
TRABALHO SOOAL 1\MNHA/TARDI 40 R$   2.435 75  R$ 2.3&941 
TRABALHO SOOAL MANHA/TARDI 40 R$   1.629,31  R$ 1.58493 
TRABALHO SOOAL MANHA 20 R$ 855,40 R$  832,10 
TRABALHO SOOAL MANHA 20 R$ 85540 R$ 832,10 
TRABALHO SOOAL MANHA 20 R$ 855,40 R$  832,10 
TRABALHO SOOAL TARDE 20 R$ 853,40 R$ 832.10 
TRABALHO SOCIAL TARDE 20 R$ 832,10 R$  83210 
TRABALHO SOOAL TARDE 20 R$ 855,40 R$ 832,10 

COZINHEIRA NHA/TARD I  40 R$    L456,54 R$ 1.416 ff1 
APOIO NHA/TARD I  40 R$    U9010 R$ 1.157 68 
APOIO MANHA(TARDI 40 R$    L190,10 R$ 1.157,68 
APOIO MANHA 20 R$ 59504 R$ 57883 
APOIO MANHA 20 R$ 595,04 R$ 57883 
APOIO TARDE 20 R$ 595,04 R$ 57883 
APOIO TARDE 20 R$ 595,04 R$ 57883 

TOTAL R$ 19.0115,14 

 
CATEGORIA11 -ENCARGOSSOCIAIS l•scntwr)  

 
Encargo Alíquota Valor 

oom isenção de rota patronaldo INSS 32,67% R$ 55.129,28 S.DOI' R$  1.520,42 
vale transporte 2.1'"' R$  39911 
pis sobre foiha 1, R$ 19005 

FUNDO PROVISIONADO 21,57% R$  4.09943 
TOTAL R$ 6.20901 
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CATEGORIA liI -IMóvEis (desaewrwlormensal) 

 
Item Valor Total 

CONCESSIONÁRIAS R$ 2.621,82 
ALUGUEL  

IPTU =valor mensal sendo,(VALOR TOTAL DIVIDIDO POR 12)  
TOTAL R$ 2.621,82 

 
CATEGORIA nt- DEMAIS DEPE5AS (descrever de IICDrdo com 011tens previstopera1tlpoiOiia) 

 
Item Valor Total 

AUMENTAÇÃO R$ 20.299,59 
MATERIALPARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO R$ 2.04385 

OFICINEIRO R$ 538,42 
TOTAL R$ 22.881,86 

PARA O ELEMENTO DE DEPESA: "OUTRAS DESPESAS" (descrever de acordo comprevisto nas normas legais vlg 
Item Valor Total 

GÁZDECOZINHA R$ 636,00 
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE R$ 300,00 

HIGIENE E UMPEZA R$ 543,00 

TRANSPORTE PARA VISITAS, EXPLORAÇÃO PEDAGOGICAS, LOCOMOÇÃO DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
R$ 700,00 

llEPARO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E IMOVEL R$ 1.09S,35 
 

TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES DOS BEBEDOUROS 
 

R$ 200, 00 
TOTAL R$ 3. 35 

CUSlOSINDIRETOS 

 
Serviço de Contabilidade R$ 93700 

TOTAL! R$ 937,00 

                                  TOTAL OU1liAS DESPESAS+ CUSlOSINDIRETOS                                                  4.411,35  I 
Observaçao: Para o valor de Aluguel da Categoria 111  deve ser observado o limite 
que constai na Portaria lntersecretaria/ SFISGM n° 06, de 27 de junho de 2017. 
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7.3.   Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 
 

RECEITAS 
 

Valor mensalde desembolso da Parceria R$ SS.129,28 
Valor de contr.apartlda em bens  R$ 2.130.069,52 
Valor em contrapartida em serviços R$ 59.63900 
Valor em contrapartida em recursos financeiros  R$ 8.500,00 

TOTAL R$ 2.253.337,80 
 

DESPESAS ' . 
 

"'  CATEGORIAS VALOR 
I- RECURSOS HUMANOS R$ 19.005 24 

0:: 
15  11 • ENCARGOS SOCIAIS R$ 6.209,01 

"g' 
"::>' 

111-IMÓVEIS R$ 2.621.82 
IV·DEMAIS DESPESAS PERTINENTE! R$ 26.356.21 

u TOTAL R$ 54.192,28 
 

"o' .w... I ITENS VALOR 
....   0::    "' 
50 !SERVIÇO DE CONTABILIDADE I  RS  937,00 

u I TOTAL R$ 93700 
 

11 CUSTOS DIRETOS IRS 54.1!g_28 
OJSTOSINDIRETOS IRS 937,00 
TOTALDE DESPESAS IR$  SS.129,28 

 
 

Obs: Os valores estipulados acima sofreram reajustes anuais na media de 10%, 

para cobrir os reajustes de RH previstos nas leis trabalhistas CLT, conforme 

índices inflacionários. 
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7.4.  Pre-.•lsao  de   valor   mensal   para   pagamentos   de   despesas   por 

impossibilidade de pagamento por operações bancárias eletrOnicas: 

7.4.1.  (X ) em espécie no valor máximo mensal de R$ 3.000,00 (  três mil 

reais) 

7.4.2.  ( X   )  em cheques  nos termos do § 4° do artigo 63  da Portaria 

55/SMADS/2017. 
 

Justificativa: Existem casos que podem impossibilitar a movimentação financeira: 

por motivo  de  problemas  de sistema  geral no  Banco do Brasil ou atrasos na 

abertura dE!contas para novos funcionários; em caso de roubo ou furto do cartão 

magnético 'e no caso de atrasos no pagamento da verba da parceria. 
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8- CONTRAPARTIDAS 

8.1. Contrapartidas em bens: 
 

desalçlo de Clldaltem  unidade de medida   quantidade valor unitario R$  valor total 
PANELAS 32  R$ 4500   R$ L440,00 
BEBEOOUROS E LfTRICOS 4  R$ L25000    R$ 5.000,00 
UQUIDIFICAOOR 2  R$ 150,00  R$ 300,00 
BATEDEIRA 1 R$ 15000   R$ 150,00 
GELADEIRAS 2  R$ L45000    R$ 2.90000 
REFRIGERAOOR INDUSTRIAL 1 R$ 9.50000   R$ 9.50000 
FRE2ER VERnO L 1 R$ L50000    R$ L50000 
FRE2ER HORIZQINTAL 1 R$ L200,00  R$ L20000 
TALHERES 300   R$ 350    R$ LOSOOO 
PRATOS DE VIDRO 2.50  R$ 950    R$ 2.375,00 
BANCOS DE MADEIRAS 6 R$ 80,00  R$ 48000 
MESAS GRAND:I S 26  R$ 160,00  R$ 4.160,00 
CADElRS 200 R$ 6S,OO    R$ 13.00000 
ARQUIVOS 3  R$ 2.5000  R$ 750,00 
MESAS DE ESCRITORIO 4  R$ 450,00  R$ L800,00 
QUADROS DE MURAIS 4  R$ 35,00  R$ 140,00 
ARMARIOS 9  R$ 200,00  R$ L800,00 
PRATELEIRAS 3  R$ 3500   R$ 105,00 
COPOS PLA5nCOS 2.50   R$ 500    R$ L25000 
VA51UA5 PLASTICA5 3D R$ 1500   R$ 450,00 
CARRINHOS TERMICOS 2  R$ LlOOOO R$ 2.20000 
FOGÃO DE QUATRO BOCAS DOMESncos 
CAMERA FOTOGRAFICA 

1 R$ 40000   R$ 40000 
1 R$ 1.250 00   R$ 1.2.5000 

APARELHO DE SOM 2  R$ 300,00   R$ 60000 
COMPUTAOORES SALA DE INFORMAnCA 21 R$ L25000    R$ 26.250,00 
COMPUTAOORS USO ADMINISTRAnVOS 3  R$ 2.250,00 R$ 6.750,00 
IMPRESSORAS 2  R$ 750,00  R$ L500,00 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 R$ 500,00  R$ 500,00 
TELEVISOES 35 POLEGADAS 2  R$ 2.50000   R$ 5.000,00 
APARELHOS DV[)'S 2  R$ 150,00  R$ 300,00 
FOGOES INDUSTRIAIS 2  R$ L650,00  R$ 3.300 00 
UNHAS OETELEFONESCOMACESSOA INTERNffi  2  R$ 2.10000   R$ 4.20000 
DATASHOW 
terrenos (atividade)  5.000 metros auadra 

redio e edifica<;ào 1.500 metros area co 
VAN DUCATO 

1 R$ 2.300 00   R$ 2.30000 
1 R$   597.40000  R$    597.40000 
1 R$ 1.34L200 00   R$ 1.34L200 00 
1 R$    92.000,00    R$ 92.000,00 

R$ 2.134.500,00 
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8.2. Contr.apartidas em serviços 
 
 

Descrição· de cada item Unidade 

de medida 
Quantida 

de 

Valor unitário Valor total 

Capacita io  (horas 

técnicas) 

meses 12 R$ 1.208,33 R$ 14.499,96 

oficineiros meses 12 R$ 1.680,00 R$ 20.160,00 

Serviços  !Prestados (mão 

de obra) portaria e caseiro 

180H 
 

mensais 

12 R$ 2.081,58 R$ 24.978,96 

TOTAL R$ 59.638,92 
 

 
 

8.3.Contrapartidas em recursos financeiros: (informar valor, periodicidade) 

O valor dos recursos financeiros é de R$ 8.500.00 ( oito mil quinhentos) por mês. 
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9 - QUADRO DE DESEMBOLSO 

9.1. Quadlro de  parcelas  referente  ao  perlodo  entre  o  mês  de inicio  de 
vigência E! o termo do exercicio civil. 

 

wo  o w i=  i=  i=
 

lll 
0:: 0::   w 0:: w loll 

lll <.> lll <t    w <t <t lll 0::
 

<t 
w 

1- lll
  

lll o o.  ID  o. lll o.  o  w 
z  o 

u ID    <  1-   1-  0:: 1-   w 1- > 1- ::l  z ' . 0:: 0::   ...J lll w   c  z lll  z lll 0:: z lll  u < 
<o.

 w   o. ::l  0c::  o <o
 o <o

 w o <o   w   z 
> :!!!l u u u lll  u 0::   ii: 

õi    .. R$ 2.134.500,00

 

1.:.! ·"c: o. ·:I 
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9.2.    Quctdro de  desembolso  a  partir  do  exerclcio  civil  seguinte  de  12 
parcelas de igual valor até o penúltimo exerclcio. 

wc   o w  i=  i=   :E i=   :E  
1/)

 

>< a: a:  w  a:  w  o 
<(  <( o 0..    m 0..  1/)  0..  o  iii 
w  <(   z  o o w  :E  (.)o  a:  u 
ua: ma:

 <(  1-  w 
..1 1/)    w   õ z 1/) z  1/)

 1-  ::;)   z 
1/)   u <( 

<(  w   0..  ::;)      a: o  <(  o <(   w  o <(   w   z 
0..  > u õ u c  u c 1/) u c a:  ü:  ' ' 

'ii  .. ... c 
0..   •:S 

R$ 2.134.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao perlodo entre 

o mês de inicio de vigência da parceira e o término do exercício civil. A partir do 

exercfcio civil seguinte, serao 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercfcio. 

No último exercfcio, o número de parcelas corresponderá ao perfodo entre o 
primeiro mês do exercfcio e o mês de término de vigência da parceria. 
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10 -INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

Os indicaclores de avaliação e as metas previstas deverão estar no mínimo de 
acordo  com  o   preceituado  no  parágrafo  4°,   do   artigo  15   da   Portaria 
55/SMADS/2017. 

Dimensão 
Organizaçl10 

e funcionamento 

Indicador de avaliação Instrumentos de 
avaliação 

Espaço Físico        ambiente    organizado   e     acolhedor; 
acessibilidade; espaço físico; 
manutenção; alimentação; preservação e 
guarda dos materiais; comunicação 
visual; e social. 

 

-Aibará de 
funcionamento 

dos bombeiros 
-Inventario dos 
materiais 
- Manutenção dos 

ambientes 
-Cardápio 

Gestão 
Recursos 
Financeiros 

dos acompanhamento das  propostas de -    Apresentação 
flexibilização;     compatibilidade    dos dos instrumentais 
elementos de  despesa  e  quantidades,   de  prestação de 
justificativa de gastos imprevistos ou fora   contas:      DESP, 

do  padrão,  grau  de  organização das   DEGREF, 

informações 
financeiras. 

administrativas e   DEAFIM 

Gestão 
Administra tiva: 

quadro de profissionais; participação em  -  Relógio de 
ações formativas; abrangência da   pontos. 

supervisão in  loco,  horário de  - Apresentação de 
funcionamento; posturas dos   informes mensais 
profissionais; fluxos de informação dos  - Lista de 
usuários;  estimula  à   participação em  presença 
espaços de controle social ou defesa de   -  Ficha de 
direitos; avaliação 
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funcionários 

Relatório 

gerencial 
 
 

Trabalho com  Grau de participação na construção das  -Registros 
Usuários: normas de  convivência;  atualização de   atualizados registro  

dos  usuários; socialização das  -SISC informações;
 discussão de  casos;  -DEMES 

estratégias para inclusão/atualização dos  -Listas de 
usuários no  CadÚnico   e   outros  presença 

programas de  transferência de  renda;  -  Planejamento e 
mapeamento  das relações de  vínculos  avaliação  mensal 
afetivos;  participação dos usuários nos  das atividades 
projetos  de   revitalização;  participação - 
dos usuários no planejamento das 
atividades; aquisições dos usuários por 
atividade desenvolvida; atividades 
externas; canais de comunicação e 
sugestão de usuários; intensidade das 
intervenções dos  profissionais na 
mediação de conflitos; mecanismos para 
avaliação das atividades; articulação 
entre atividades e espaços para difusão 

das produções dos usuários; estimulo à 
participação dos  usuários durante as 

atividades, laicidade e  respeito à 
diversidade   religiosa   nas   atividades 

desenvolvidas; 

Trabalho 
Família: 

com  mapeamento das  relações de  vínculos  -  Escola de  pais 
afetivos; participação dos familiares nos   mensal 
projetos  de  revitalização;  participação -   Relatório   das 
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serviço para  políticas,   especificando   quais   e    os   imagens. 

comunidad,e.  objetivos; Articulação para realização de   - Registro de 
Comunidad'e   eventos comunitários, passeios    ou   ofícios de 

mais participativa  atividades externas com  solicitação para 

e solidaria. usuários/famílias;   realizar eventos. 
 

 
 
 

Data: _::f_Q_t  ú 11JJ1!!. 
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